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 .بكممة، جزى اهلل الجميع عني كؿ خير

 
 أمينة 

 

 

 

 

 

 

ى
ى

 ج



 

 

ىقائمظىالمحتووات
ىى

 الصفحة الموضوع الرقم
 أ .اآلية 
 ب .اإلىداء 
 ج .شكر وتقدير 
 د . قائمة المحتويات  
 ح .قائمة الجداوؿ  
  .ممخص الدراسة  

 الفصل األول
 اإلطار النظري لمدراسة

 2 .المقدمة  1.1
 3 .مشكمة البحث  2.1
 4 .أىمية البحث  3.1
 4 .ىدؼ الدراسة  4.1
 5 .منيجية البحث  5.1
 5 . الدراسات السابقة 6.1
 8 . الفترة الزمنية لمبحث 7.1
 8 . تقسيمات البحث 8.1

 الفصل الثاني 
  دور النفط الخام في االقتصاد الميبي

 11 .المقدمة 1.2
 12 . نبذة عف نشأة وتطور النفط الخاـ الميبي 2.2
 14 . قانوف النفط الخاـ الميبي وأىـ التعديالت التي أجريت عميو 3.2
 20 . أىـ حقوؿ النفط الخاـ الميبي 4.2
 24 .خصائص االقتصاد الميبي قبؿ اكتشاؼ النفط الخاـ  5.2
 25 .خصائص االقتصاد الميبي بعد اكتشاؼ النفط الخاـ 6.2
 28 وجية الصادرات النفطية الميبية 7.2

 د



 

 

 الصفحة الموضوع الرقم
 31 .أساليب إدارة و استغالؿ  الثروة النفطية 8.2

 الفصل الثالث
 التطور التاريخي ألسعار النفط الخام

 37 .المقدمة  1.3
 37 .مفيـو السعر النفطي وأنواعو 2.3
 40 تطورات أسعار النفط الخاـ منذ اكتشافو و حتى نياية الستينيات 3.3

 40 .أسعار النفط الخاـ منذ اكتشافو وحتى نياية الثالثينيات 1.3.3
 42 . أسعار النفط الخاـ خالؿ فترة األربعينيات 2.3.3
 44 . أسعار النفط الخاـ خالؿ فترة الخمسينيات 3.3.3
 46 .أسعار النفط الخاـ خالؿ فترة الستينيات  4.3.3
 51 .تطورات أسعار النفط الخاـ خالؿ فترة السبعينيات والثمانينيات 4.3

 51 .أسعار النفط الخاـ خالؿ فترة السبعينيات 1.4.3
 52 . اتفاقية طيراف 1.1.4.3
 52 . اتفاقية طرابمس 2.1.4.3
 53 . اتفاقية جنيؼ األولى 3.1.3.3
 53 . اتفاقية جنيؼ الثانية 4.1.4.3
 54 . 1973تعديالت األسعار بعد اتفاقيتي جنيؼ عاـ  5.1.4.3
 56  . 1974تغيرات األسعار خالؿ وبعد عاـ  6.1.4.3

 61 .تطور أسعار النفط الخاـ خالؿ فترة الثمانينيات  2.4.3.
 66 .2010تطورات أسعار نفط الخاـ مف بداية التسعينيات وحتى نياية عاـ  5.3

 66 .تطور أسعار النفط الخاـ خالؿ الفترة التسعينيات 1.5.3
 68  .2010-2000تطور أسعار النفط الخاـ خالؿ الفترة  2.5.3

 الفصل الرابع
 العوامل األساسية المؤثرة في تسعير النفط الخام

 74 .المقدمة  1.4
 74 . يالعامؿ السياس 2.4
 77 .التغير في استراتيجيات الدوؿ المستيمكة لمنفط الخاـ  3.4

ه

 ـ



 

 

 الصفحة الموضوع الرقم
 81 . العوامؿ المتعمقة بالسوؽ وزيادة الطمب 4.4
 86 .عامؿ المضاربة 5.4

 86 .  األسعار الفورية 1.5.4
 86 .األسعار اآلجمة  2.5.4
 88 .عامؿ التكمفة 6.4

 89 .التكمفة الثابتة  1.6.4
 89 .التكمفة المتغيرة  2.6.4
 89 .تكمفة الفاقد  3.6.4
 91 منظمة اوبؾ و الية تسعير النفط الخاـ 7.4
 96 .عوامؿ أخرى 8.4

 96 .العالقات الدولية  1.8.4
 96 .المناخ  2.8.4
 97 .تموث البيئة وقوانيف المحافظة عمييا 3.8.4
 97 . يالتطور والتقدـ التكنولوج 4.8.4
 97 .التضخـ العالمي وأزمة الدوالر  5.8.4

 الفصل الخامس
 تقييم سياسة ليبيا السعرية ووضع إستراتجية نفطية الستدامة النفط الخام

 100 .المقدمة  1.5
 100 نظرية ىارولد ىوتمنؾ 2.5
 101 .تطور تسعير النفط الخاـ الميبي  3.5
 114 االستدامة و عالقتيا بالنفط الخاـ 4.5
 115 .تحديد السعر االمثؿ لبرميؿ النفط الخاـ  5.5

 117 .سياسة اإلنتاج المثمى لمنفط الخاـ  1.5.5
 120 . العناصر المكونة لمسعر العادؿ لبرميؿ النفط الخاـ 2.5.5
 123 .مرونة الطمب عمى النفط الخاـ  3.5.5

 123 .المرونة السعرية لمطمب عمى النفط الخاـ  1.3.5.5
 124 . لمطمب عمى النفط الخاـ ةالمرونة الداخمي 2.3.5.5
 124 .المرونة التبادلية لمطمب عمى النفط الخاـ  3.3.5.5

 و



 

 

 الصفحة الموضوع الرقم
 124 .    اآلثار المترتبة عمى انخفاض مرونة الطمب عمى السمعة النفطية 4.3.5.5

 127 . رؤية استشرافية ألىـ عناصر اإلستراتيجية النفطية في ليبيا  6.5

 الفصل السادس
  الخاتمة

 132 .المقدمة 1.6
 132 .النتائج 2.6
 134 .التوصيات 3.6
 138 المراجع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ز



 

 

ىقائمظىالجداول
ى

 رقـ الصفحة العنواف الجدوؿ الرقـ الجدوؿ
 14 (1961-1954)النشاط االستكشافي في ليبيا خالؿ الفترة مف  (1 -2)
 19 تطور إنتاج واحتياطيات النفط الخاـ (2 -2)
 23 (1980-1956)نشاط الحفر في آبار االستكشافات والتطوير خالؿ الفترة  (3 -2)
 30 أىـ خمس دوؿ مستوردة لمنفط الميبي (4 -2)
 50  (1970-1945) (الرسمي)تطور أسعار برميؿ النفط العربي الخاـ المعمف  (1 -3)
 51 .بآالؼ البراميؿ يوميا (1967-1900)عرض وطمب النفط خالؿ الفترة  (2 -3)
 61 1980-1970 مف 34تطور أسعار النفط الخاـ العربي الخفيؼ المعمنة درجة  (3 -3)
 66 1990-1982تطور أسعار النفط الخاـ العربي الخفيؼ المعمنة مف  (4 -3)
 71 1999-1987تطور أسعار النفط الخاـ االسمية لخامات أوبؾ وبرنت وتكساس  (5 -3)
 72  2008-2007التغيرات التي طرأت عمى أسعار النفط الخاـ خالؿ عامي  (6 -3)
حجـ الطمب عمى النفط الخاـ الميبي في مناطؽ االستيالؾ الرئيسية خالؿ الفترة مف  (1 -4)

 84 ي/مميوف ب (1991-1998)

تواريخ بدء اإلنتاج النفطي لمدوؿ العربية السبعة األعضاء في  أوبؾ لمفترة المحصورة  (2 -4)
 95 مميوف برميؿ (1962-1928)بيف 

 103 طريقة شركة إسو في الوصوؿ إلي السعر المعمف لمنفط الخاـ الميبي (1 -5)
 105 (1971-1955)األسعار المعمنة لمنفط الخاـ الميبي  (2 -5)
 107 1971 أبريؿ API 40سعر النفط الخاـ الميبي  (3 -5)
 109  (1976-1974)إنتاج وأسعار النفط الخاـ الميبي (4 -5)
 112 (1998-1994)متوسط أسعار النفط الخاـ الميبي لمفترة  (5 -5)
 113  (2009-2001)متوسط أسعار الخاـ النفط الميبي خالؿ الفترة  (6 -5)

 

 
ى
ى

ح 



 

 

 ممخص الدراسة
 

إلى وضع خطوط عامة لسياسة ليبيا النفطية في مجاؿ األسعار والتي ىذه الدراسة تيدؼ 

و ما ، يجب أف تكوف في إطار الحفاظ عمى الثروة النفطية و استدامتيا أطوؿ فترة زمنية ممكنو

 .يصاحب ىذه السياسة مف ترشيد اإلنتاج، وزيادة االحتياطي مف النفط الخاـ في باطف األرض

 . كما تيدؼ الدراسة لمعرفة مدى نجاح ليبيا في استخداـ السياسة السعرية لتحقيؽ اليدؼ

و مف أجؿ تحقؽ ىدؼ البحث تـ االعتماد عمى المنيج التحميمي الوصفي حيث سيتـ 

كما سيستخدـ  ، 2010استعراض تطور أسعار النفط الخاـ منذ اكتشافو في ليبيا و حتى عاـ 

 .المنيج التحميمي الوصفي في دراسة و تحميؿ البيانات اإلحصائية 

توصمت ىذه الدراسة إلى أف ىناؾ حاجة الستخداـ النفط الخاـ كوسيمة إلجراء تغيرات 

 عالية مف اجؿ إيجاد ةجذرية في االقتصاد الميبي بحيث تسمح ىذه التغيرات بنمو االقتصاد بوتير

 .ركائز متنوعة تعوض عف مورد النفط وتضمف استدامتو كمورد لألجياؿ القادمة

كما يتعيف عمى كؿ إستراتيجية نفطية جذرية أف تأخذ في االعتبار الواقع الموضوعي و 

اإلمكانيات الفعمية و أف تضع عمى رأس أىدافيا تعزيز االستقالؿ االقتصادي و العمؿ عمى 

جعؿ النفط أداة لمتغيرات الجذرية الموجية لمصمحة األفراد في المجتمع و أف تأخذ في االعتبار 

االستفادة مف عامؿ الوقت عمى أساس أف النفط ثروة ناضبة تتطمب انتياج التخطيط طويؿ األمد 

 .لتحقيؽ اليدؼ 
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ىالفصلىاألول

ىاإلطارىالنظريىللدرادظ

 :  المقدمة1.1

ُيعد اكتشاؼ النفط في ليبيا مف أىـ األحداث إف لما يكف أىميا عمى اإلطالؽ، فاكتشافو 

في ليبيا قد غّير مجرى الحياة عمى جميع المستويات االقتصادية واالجتماعية والسياسية مما أدى 

إلى أف تكوف ليبيا مف الدوؿ اليامة في الشرؽ األوسط والعالـ في مجاؿ إنتاج وتصدير النفط 

 .الخاـ

فأصبح االقتصاد الميبي يعتمد عمى النفط الخاـ كسمعة، وكمصدر لمدخؿ، ووسيمة 

مف إجمالي  (%97.6)لمحصوؿ عمى العممة األجنبية، حيث تمثؿ صادرات النفط الخاـ أكثر مف 

 .ـ2010الصادرات الفترة الممتدة مف اكتشاؼ النفط و حتى عاـ 

والنفط كسمعة إستراتيجية تتحدد أسعاره وكمياتو بناء عمى عوامؿ خارجية مما يجعؿ 

. (1)اقتصاد ليبيا، وغيرىا مف الدوؿ النفطية، سريع التأثر بالتقمبات التي تحدث في السوؽ العالمية

وبناء عمى ذلؾ فإنو يجب تبني استراتيجيات تيدؼ إلى المحافظة عمى ىذا  المورد الناضب 

 . واالستفادة منو أطوؿ فترة زمنية ممكنة

 الذي نظـ 1955وقد كانت إستراتيجية ليبيا وأىدافيا منذ صدور أوؿ تشريع نفطي سنة 

الجوانب المالية والفنية والقانونية المتعمقة بالنشاط النفطي والتعديالت التي أجريت عميو، تيدؼ 

إلى حماية ىذه الثروة النفطية واستدامتيا، وكانت تيدؼ أيضًا إلى رفع احتياطي الدولة مف النفط 

                                                 

 (
1
أسامة نجـ، الطمب عمى الصادرات النفطية مف النفط الخاـ، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية االقتصاد، (

  .2، ص2003جامعة قاريونس، خريؼ
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الخاـ، وزيادة الدخؿ وذلؾ في إطار االستغالؿ األمثؿ ليذا ا لمورد، ومحاولة استمراره ألطوؿ 

 .فترة ممكنة

بالتالي فإف صياغة استراتيجيات محددة المعالـ وفي إطار اإلمكانيات المتاحة مع األخذ 

في االعتبار ضرورة االستفادة مف التكنولوجيا المعاصرة في مختمؼ المجاالت، البد أف تؤدي 

 . إلى استغالؿ النفط الخاـ بأفضؿ الطرؽ

وفي مجاؿ األسعار، وىو موضوع ىذه الدراسة، فقد سعت الدوؿ المتقدمة إلى زيادة  تراكـ  

احتياطياتيا مف النفط الخاـ وذلؾ مف خالؿ محاولة تخفيض األسعار وزيادة عرض النفط الخاـ 

عمى الرغـ مف نجاح الدوؿ المصدرة لمنفط ، وخاصة خالؿ فترة السبعينيات في أحداث تغييرات 

في األسعار، إال أف ذلؾ لـ يضمف الحفاظ عمى النفط الخاـ كثروة وطنية، لذلؾ البد ليا مف 

 .(1)وضع إستراتيجية محكمة لضماف استغالؿ المورد االستغالؿ األمثؿ

 :  مشكمة البحث2.1

تشكؿ إيرادات النفط الخاـ الميبي المصدر الرئيسي، والذي يكاد يكوف الوحيد، لدخؿ الدولة 

والمسيطرة عمى اقتصادىا، عمى الرغـ مف الجيود التي بذلت مف خالؿ خطط التنمية منذ بداية 

السبعينات التي وضعت بيدؼ تخفيض مساىمة قطاع النفط في الناتج المحمي اإلجمالي وزيادة 

 .مساىمة القطاعات األخرى، إال أف ذلؾ لـ يتحقؽ

كما أف النفط الخاـ مورد غير متجدد، وعميو يجب زيادة كميات االحتياطي منو، كما يجب 

االستغالؿ األمثؿ لممتوفر ضمانا الستدامتو بيدؼ ضماف حؽ األجياؿ القادمة في ىذا المورد 

 .الغير متجدد

                                                 

، 1984 إبراىيـ صالح الرفادي، اإلستراتيجية النفطية والتنمية االقتصادية في ليبيا، مجمة الثقافة العربية، (1)
 .33ص
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 وعميو فإف مشكمة البحث تكمف في تقييـ سياسة التسعير لمنفط الخاـ الميبي بيدؼ تحقيؽ 

االستخداـ األمثؿ ليذا المورد الناضب، ولبياف ما إذا كانت ليبيا قد انتيجت السياسات السعرية 

الرشيدة خالؿ جميع فترات إنتاجيا السابقة، وفيما إذا كانت ىذه السياسات السعرية فّعالة مف 

 . منظور استدامة ىذا المورد الغير متجدد

 :  أىمية البحث3.1

 : استنادًا إلى مشكمة البحث التي تكمف في أىمية النفط الخاـ مف جانبيف

 . أف النفط الخاـ ىو المصدر الوحيد لمدخؿ وكذلؾ لمطاقة في ليبيا:  األول

أف النفط الخاـ  يمثؿ ثروة وطنية يجب الحفاظ عمييا مف اليدر واالستنزاؼ باعتباره : الثاني

 . موردًا ناضبا

عميو فإف أىمية البحث تنطمؽ مف أىمية ىذه السمعة لميبيا ، فأي سياسة سعريو  يجب أف 

تأخذ في االعتبار الواقع الفعمي لسوؽ النفط والقوى المؤثرة فيو، وتيدؼ إلى تييئة الظروؼ 

 . المالئمة لممحافظة عمى ىذا المورد الغير متجدد الستدامتو

 :  ىدف البحث4.1

 :-ييدؼ ىذا البحث إلى

والتي يجب أف تكوف في ، وضع خطوط عامة لسياسة ليبيا النفطية في مجاؿ األسعار -1

 .إطار الحفاظ عمى الثروة النفطية، وما يصاحب ىذه السياسة مف ترشيد لإلنتاج 

 معرفة مدى نجاح ليبيا ودوؿ األوبؾ في استخداـ السياسة السعرية  لتحقيؽ اليدؼ  -2

السياسة سعرية  يجب أف تأخذ في االعتبار الظروؼ والتناقضات الدولية، وتأخذ في عيف  -3

 . االعتبار االستفادة مف عامؿ الوقت بالنسبة لمنفط بيدؼ استدامتو ألطوؿ فترة  ممكنة

4 



 

 

 :   منيجية البحث5.1

مف أجؿ تحقيؽ ىدؼ البحث سيتـ االعتماد عمى المنيج التحميمي الوصفي ، حيث سيتـ 

استعراض تطورات أسعار النفط منذ اكتشافو وحتى اآلف، كما سيتـ استخداـ المنيج التحميمي 

 .  الوصفي في دراسة وتحميؿ البيانات اإلحصائية المتعمقة بأسعار النفط الخاـ

 :   الدراسات السابقة 6.1

عف اإلستراتيجية النفطية في ليبيا، وكانت تيدؼ إلى وضع  (1984)في دراسة قدمت سنة 

خطوط عامة لمسياسة النفطية مف أجؿ استخداـ النفط لتحقيؽ التنمية االقتصادية في ليبيا، 

وتوصمت ىذه الدراسة إلى أف النفط بخصائصو المتمثمة في كونو موردًا ناضبًا وعاِؿ التكاليؼ، 

وكونو قابال لمتخزيف عمى نطاؽ واسع ولمدة طويمة فإف ذلؾ يحتـ ضرورة التخطيط بصورة 

متكاممة إلطالة عمر استثماره، والتضامف مع المناطؽ األخرى إلنتاجو والحرص عمى استخداـ 

   .(1)احدث وسائؿ التكنولوجيا واتخاذ الوسائؿ الكفيمة بعدـ تالعب المخزنيف باألسعار

وفي دراسة عف تحميؿ وقياس الطمب عمى الصادرات الميبية مف النفط الخاـ خالؿ الفترة 

حيث تيدؼ إلى دراسة ىيكؿ الصادرات الميبية مف حيث تركيبيا السمعي، . (1998 – 1970)

وتوزيعيا الجغرافي، وتوصمت ىذه الدراسة إلى أف الطمب عمى الصادرات الميبية مف النفط الخاـ 

تجاه الدوؿ محؿ الدراسة منخفض المرونة السعرية وىذه النتيجة تعتبر ميمًة في تحديد سياسات 

 .(2)ليبيا النفطية، وذلؾ فيما يتعمؽ باإلنتاج والتسعير

                                                 

  .33  إبراىيـ صالح الرفادي، مرجع سبؽ ذكره، ص(1)
أسامة نجـ، الطمب عمى الصادرات الميبية مف النفط الخاـ، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية االقتصاد، (2) 

  . 58، ص2003جامعة قاريونس، خريؼ
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وتوصمت دراسة أخرى تتعمؽ بتقييـ تنفيذ السياسة النفطية في ليبيا خالؿ الفترة            

إلى أف ىناؾ ارتباطًا وثيقًا بيف قدرة السياسات النفطية عمى تحقيؽ األىداؼ،  (2003 - 1969)

 .(1)وبيف ما توفره المتغيرات البيئية المحيطة مف فرص أماـ عمميات التنفيذ أو قيود عمييا

وفي دراسة حوؿ مرونات الطمب عمى الواردات النفطية لدوؿ االتحاد األوروبي خالؿ الفترة 

حيث كانت تيدؼ إلى تحميؿ أثر سعر الصرؼ عمى سياسات التسعير  (1994- 1972)

النفطية، توصمت إلى مدى أىمية سعر الصرؼ كأداة مف أدوات سياسات التسعير النفطية بعد 

أف أخفقت سياسات حصص اإلنتاج في زيادة سعر النفط في األسواؽ العالمية، وأوضحت 

الدراسة أف النتائج التي توصمت إلييا تعتمد عمى المنيجية المتبعة وعمى البيانات اإلحصائية 

 . (2)المتاحة

كما بينت دراسة أخرى عف نشأة الصناعة النفطية في ليبيا وتطورىا والسياسات المتبعة 

، ضرورة أف تأخذ سياسات الدولة في اعتبارىا إدارة ىذا المورد (2006 – 1953 )خالؿ الفترة 

الناضب واستثماره بأفضؿ الشروط الممكنة لتنمية االقتصاد الوطني، كما يجب ترشيد استيالؾ 

الطاقة لممحافظة عمى مصادرىا مف خالؿ االستغالؿ األمثؿ ليا، وتوسيع نطاؽ استخداـ 

 .(3)مصادر الطاقة البديمة ولتخطي االقتصاد المرتكز عمى النفط

وكانت ىذه الدراسة تيدؼ إلى تتبع مراحؿ االستكشاؼ واإلنتاج والتصنيع واألسعار 

 .  والسياسات المتبعة خالؿ الفترة

                                                 

(
1
  فادي محمد المغيربي، تقويـ تنفيذ السياسات النفطية في ليبيا، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية االقتصاد، (

 .   360، ص2003جامعة قاريونس، 
(
2
  ممدوح الخطيب الكسواني و احمد حبيب صالح، مرونات الطمب عمى الواردات النفطية لدوؿ االتحاد (

  .27، ص1994األوروبي، كمية العمـو اإلدارية، جامعة الممؾ سعود، 
(
3
  سعدة العقيبي، الصناعة النفطية في ليبيا نشأتيا تطورىا والسياسات المتبعة، رسالة ماجستير غير منشورة، (

 .5، ص2007كمية االقتصاد، جامعة قاريونس، 
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 في دراسة أخرى أجريت حوؿ مستقبؿ عقود المشاركة النفطية ومقاسمة اإلنتاج في 

حيث كانت تيدؼ إلى إبراز أىمية العقود  (2006 – 1974 )االقتصاد الميبي خالؿ الفترة 

النفطية الميبية ومعرفة مميزات وعيوب كؿ نوع مف أنواع ىذه العقود واالتفاقيات وتحميؿ جدوؿ 

 : وتوصمت الدراسة إلى النتائج التالية. المشاركة والتقاسـ مع الشركات األجنبية

بعد اكتساب الدوؿ المنتجة الخبرة في مجاؿ التسويؽ خالؿ الفترة الطويمة التي قضتيا في  .1

ىذا المجاؿ فإنيا ال تحتاج إلى وساطة الشريؾ األجنبي خاصة في ظؿ ارتفاع الطمب 

 . العالمي عمى النفط الخاـ

لـ يعد التمويؿ يشكؿ معضمة بالنسبة لمدوؿ المنتجة بؿ يجعؿ منيا فرصة استثمارية  .2

متاحة أماـ الدوؿ المنتجة وشركاتيا الوطنية خاصة في ظؿ تمتعيا بفائض كبير وىو ما 

 . يطبؽ عمى ليبيا

تمكنت الشركات الوطنية نسبيًا مف تجاوز معضمة التكنولوجيا والمعدات، ولـ تعد  .3

 .(1)تكنولوجيا الصناعة االستخراجية بعيدًا عف متناوؿ الشركات الوطنية

كما أظيرت دراسة أجريت عمى نشوء الصناعة النفطية الميبية وتنميتيا خالؿ الفترة 

أف االقتصاد الميبي سوؼ يظؿ يعتمد ألمٍد طويؿ عمى إنتاج النفط والغاز، كما  (1955-1995)

أشارت إلى احتماؿ أف يظير في المستقبؿ مصدر جديد لمعممة األجنبية في ليبيا، ذلؾ أف آثارىا 

 .  (2)وسواحميا الجميمة ستجذب إلييا السائحيف

 

                                                 

(
1
  عبدالسالـ الرويني، مستقبؿ عقود المشاركة النفطية ومقاسمة اإلنتاج باالقتصاد الميبي في ظؿ التطورات (

 .2006النفطية المعاصرة، رسالة ماجستير غير منشورة، أكاديمية الدراسات العميا، طرابمس، 
(
2
محمد عزيز، فتحي بوسدرة، منشورات جامعة :   جوديت غورني، ليبيا االقتصاد السياسي لمنفط، ترجمة(

 . 12، ص2003قاريونس، 
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 :  الفترة الزمنية لمبحث7.1

وىي فترة كافية لمدراسة والتحميؿ والوصوؿ  (2010- 1958)سيغطي ىذا البحث الفترة 

ليباف تغيرات االسعار و اسباب ىذه التغيرات و االثار االقتصادية ، إلى تحقيؽ ىدؼ البحث 

 .المترتبة عمييا

 :  تقسيمات البحث8.1

يتناوؿ المقدمة، ومشكمة وأىمية البحث، وىدؼ البحث، والمنيجية المتبعة : الفصل األول

 . لمدراسة، وتقسيمات البحث

يتضمف نبذة تاريخية مختصرة عف نشأة وتطور النفط الميبي منذ اكتشافو وبداية : الفصل الثاني

ظيور التشريعات النفطية في ليبيا كقانوف المعادف ثـ قانوف النفط الميبي وأىـ التعديالت 

التي أجريت عمى ىذا القانوف ليتناسب مع توجيات وسياسات الدولة في إطار الحفاظ 

عمى ىذا المورد الناضب ثـ تـ عرض أىـ الحقوؿ النفطية التي اكتشفت وأىـ الشركات 

التي عممت في ليبيا كما تـ بياف وجية الصادرات الميبية مف النفط وأساليب إدارة واستغالؿ 

 .   الثروة النفطية في ليبيا

يشتمؿ عمى عرض تاريخي لتطورات أسعار النفط الخاـ ، وذلؾ منذ اكتشافو في : الفصل الثالث

 وذلؾ مف خالؿ تقسيـ ىذا الجزء مف البحث إلى أربع 2010 وحتى عاـ 1958ليبيا عاـ 

 :فترات زمنية كالتالي

 .تطور أسعار النفط الخاـ منذ اكتشافو وحتى نياية الثالثينيات -

 .تطور أسعار النفط الخاـ منذ بداية األربعينيات وحتى نياية الستينيات -

 .تطور أسعار النفط الخاـ خالؿ فترة السبعينيات والثمانينات -

  .2010تطور أسعار النفط الخاـ مف فترة التسعينيات وحتى عاـ  -
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 : يعرض العوامؿ األساسية المؤثرة في تسعير النفط الخاـ وىي:  الفصل الرابع

 .العامؿ السياسي -

 . تغيرات في االستراتيجيات النفطية لمبمداف المستيمكة لمنفط  -

   .بالسوؽ وزيادة الطمب لمتعمقة االعوامؿ -

 .تكاليؼ اإلنتاج -

 .لمضاربةا -

 .منظمة أوبؾ وآلية تسعير النفط الخاـ -

 .عوامؿ أخرى -

تـ فيو بداية عرض لنظرية االقتصادي ىارولد ىوتمنؾ لمموارد الناضبة، ثـ : الفصل الخامس

دراسة تطور تسعير النفط الخاـ الميبي في ظؿ منظمة األوبؾ ،وبياف مفيـو االستدامة 

ووضع تصور لكيفية تحديد السعر األمثؿ لبرميؿ النفط .وعالقتيا بتسعير الموارد الناضبة

الخاـ مف خالؿ عرض السياسة المثمى لإلنتاج والتي يجب أتباعيا الستدامة النفط الخاـ 

وذلؾ بوضع أسس ينبغي أتباعيا عند تحديد ووضع سعر لبرميؿ النفط الخاـ تتـ فيو 

مراعاة مصالح الدوؿ المنتجة والمصدرة لمنفط  والدوؿ المستوردة لو وضرورة التركيز عمى 

 .كوف النفط مورد غير متجدد

 .وتوصيات يشتمؿ عمى ما توصؿ إليو البحث مف نتائج: الفصل السادس
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ىالفصلىالثاني
ىدورىالنفطىالخامىفيىاالقتصادىلوبواى

ى

 :  مقدمة1.2

يمعب النفط الخاـ  دورا بارزا وحيويا في اقتصاديات كثير مف البمداف، ويشكؿ في عدد 

منيا العمود الفقري لمحياة االقتصادية، إذ ال تشكؿ عائدات النفط الخاـ القسـ األكبر مف الدخؿ 

الوطني فحسب، بؿ أيضا موردا لمعمالت األجنبية إلى جانب أنو ثروة ناضبة يجب استغالليا 

بكفاءة، بالتالي فإنو يمكف القوؿ بأف اكتشاؼ النفط الخاـ  يعتبر مف أىـ األحداث في تاريخ ليبيا 

االقتصادي المعاصر، وقد أدى ىذا االكتشاؼ إلى تحوؿ كبير وشامؿ في اقتصاد الدولة، حيث 

ساعد عمى إخراج البالد مف حالة الركود والفقر االقتصادي، وذلؾ بإحداث تغييرات أساسية في 

حيث كاف دخوؿ الشركات األجنبية السبب األوؿ في التأثير عمى ىيكؿ ، ىيكؿ االقتصاد الميبي

اقتصاد البالد، فبدا أثر النفط الخاـ  يظير في شكؿ مصروفات محمية لشركات النفط التي كاف 

، بكونيا المحرؾ لكؿ مف اإلنفاؽ 1964-1956ليا األثر الكبير عمى اقتصاد البالد خالؿ الفترة 

 .                                         والنشاط التجاري والعقاري، وأثر ذلؾ بمرور الوقت عمى كافة القطاعات االقتصادية في البالد

    عميو سيتعرض ىذا الفصؿ بداية إلى تاريخ اكتشاؼ النفط الخاـ في ليبيا وأىـ الشركات 

األجنبية التي توافدت عمى ليبيا، ثـ سيتـ التعرض لقانوف النفط الخاـ  الميبي وما طرأ عميو مف 

تعديالت، وأىـ الحقوؿ النفط الميبي، ثـ خصائص االقتصاد الميبي قبؿ وبعد اكتشاؼ النفط الخاـ  

 .ووجية الصادرات النفطية،وأساليب إدارة واستغالؿ الثروة النفطية في ليبيا
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 :نبذة عن نشأة وتطور النفط الخام الميبي  2.2

كانت أوؿ اإلشارات الدالة عمى وجود النفط الخاـ في ليبيا قد ظيرت في مدينة طرابمس 

، وذلؾ عندما انبعثت الغازات البترولية مف إحدى اآلبار التي 1914بمنطقة سيدي المصري عاـ 

، وتاجوراء 1929 مترا، ثـ بعد ذلؾ في زلطف عاـ 160كاف الحفر فييا جاريا ووصؿ إلى عمؽ 

 عمى آثار 1937، كما عثر عاـ (1) باإلضافة إلى مناطؽ أخرى في سيؿ الجفارة1934عاـ 

تبحث عف  (آجيب)بتروؿ في المالحة شرؽ طرابمس عندما كانت إحدى الشركات اإليطالية 

 . مترا265المياه ووصؿ الحفر إلى عمؽ 

ورغـ كؿ تمؾ الدالئؿ عمى وجود النفط الخاـ  في ليبيا إال أنو لـ يكتشؼ بكمّيات تجارية 

حتى أواخر الخمسينيات مف القرف الماضي، وذلؾ بسبب وقوع الحرب العالمية الثانية وانشغاؿ 

اإليطالييف فييا مما قضى عمى المحاوالت اإليطالية في البحث والتنقيب، كما أف منتجات 

البتروؿ لـ تكف ذات أىمية مقارنة بأىميتيا في وقتنا الحالي، باإلضافة إلى فترة اإلدارة االنتقالية، 

حيث تخوفت الشركات مف الدخوؿ إلى بمد لـ يعرؼ بعد مصيره السياسي؛ وبعد انتياء الحرب 

وخسارة إيطاليا فييا دخمت القوات البريطانية والفرنسية ليبيا وأصبحت ليبيا تحت إدارتيا، 

عمى ترخيص مف اإلدارة البريطانية لالستطالع السطحي دوف التنقيب،  (إسو)وحصمت شركة 

 .ونتيجة ذلؾ تأّكد وجود النفط في ليبيا وبكميات تجارية

 واتضح وضعيا السياسي وساد االستقرار نشطت 1951بعد أف نالت ليبيا استقالليا عاـ 

الشركات بالعمؿ في ليبيا بجدّية، ومنحت بعض الشركات تراخيص عمى الرغـ مف عدـ صدور 

قانوف البتروؿ الميبي آنذاؾ، منحت تمؾ التراخيص بموجب قانوف المعادف الذي صدر عاـ 

                                                 

(
1
، 1989محمد المبروؾ الميدوي، جغرافية ليبيا البشرية، منشورات جامعة قاريونس، الطبعة الثانية، بنغازي (

 . 265ص
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، ونص ىذا القانوف عمى أف كؿ ما في األراضي الميبية مف معادف ىو ممؾ لمدولة الميبية 1953

وال يجوز ألحد أف ينّقب عنيا أو يستخرجيا أو يستثمرىا أو يحصؿ عمييا إال بموجب ترخيص أو 

كما بيف القانوف استعداد الحكومة لقبوؿ طمبات التراخيص ، احتكار يمنح بمقتضى أحكاـ القانوف

لالستطالع عمى البتروؿ، ووفقا ليذا القانوف حصمت شركات بتروؿ عالمية عمى تراخيص 

 : (1)، وىي1953 نوفمبر عاـ 7استطالع بتاريخ 

 . وكانت تمثميا شركة البتروؿ األنجموسكسونية (شؿ)شركة  .1

 . ستاندرد ليبيا (إسو)شركة  .2

 . شركة موبيؿ أويؿ وكانت تمثميا  شركة توتؿ أويؿ أوؼ كندا فرع ليبيا .3

 . الشركة الفرنسية لمبتروؿ وكانت تمثميا البتروؿ توتاؿ ليبيا .4

 . التي كانت تمثميا شركة دارسي لالستكشاؼ إفريقيا المحدودة (ب ب)شركة  .5

شركة أموزيس التي تشترؾ في ممكيتيا شركة بتروؿ كاليفورنيا اشباتيؾ وشركة بتروؿ  .6

 . تكساكو أوفرسيز

شركة أويزيس أويؿ ليبيا التي كانت تمثؿ شركة أوىايو لمبتروؿ وقد ّسميت بعد ذلؾ بشركة  .7

 . ماراثوف وكانت تمثؿ أيضا كال مف شركة كونتيننتاؿ وأميرادا

 .  شركة نمسف بنكر ىنت وىي شركة أمريكية مستقمة .8

 . شركة الزيت الميبية األمريكية وىي كذلؾ شركة أمريكية مستقمة .9

والجدوؿ . وقد استمر العمؿ بقانوف المعادف لمدة عاميف حتى صدور قانوف البتروؿ الميبي

 .يبيف المؤشرات األولى لمبحث عف النفط في ليبيا (1-2)رقـ 

                                                 

 (
1
 .18، ص1964تطور صناعة البتروؿ الميبي، مجمة النفط العربي، السنة األولى، العدد األوؿ، يوليو(
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حيث يبيف ىذا الجدوؿ عدد الفرؽ الجيولوجية العاممة في ليبيا خالؿ الفترة المبّينة في 

 فرؽ، بينما 10 كاف عددىا 1954الجدوؿ، ويوضح الزيادة في عدد الفرؽ المستكشفة، ففي عاـ 

 عاـ 666 فرقة جيولوجية، في حيف وصؿ العدد إلى 621 وصؿ ىذا العدد إلى 1957في عاـ 

وىذا يدلؿ عمى تأكد وجود النفط وبكميات تجارية في البالد، كما يبيف الجدوؿ عدد ، 1961

 .  في اآلبار، سواء مف خالؿ االستكشاؼ أو التطوير (باآلالؼ)األقداـ التي حفرت 

 (1-2)جدوؿ رقـ 

 (1961-1954)النشاط االستكشافي في ليبيا خالؿ الفترة مف 

 عدد الفرق الجيولوجية  السنة
 (باأللف)عدد األقدام التي حفرت 

 المجموع تطوير استكشافي

1954 10 - - - 
1955 70 - - - 
1956 252 9 0 9 
1957 621 29 0 29 
1958 989 157 0 157 
1959 675 343 0 343 
1960 814 142 782 924 
1961 666 378 948 1.326 

 

شور ساـ، وىولماف بوؿ، نفط الشرؽ األوسط والعالـ العربي اآلماؿ والمشكالت دار : المصدر

 .152، ص1987النيضة لمطباعة والنشر، القاىرة 

 :وأىم التعديالت التي أجريت عميو (25)  قانون البترول الميبي رقم 3.2

 أن جميع المصادر ) صدر قانوف البتروؿ الميبي الذي ينص عمى 1955-4- 21في

 المعدنية في الطبقة التحت سطحية ىي ممك الدولة الميبية وقسم البالد إلى أربع مناطق

 استكشافية ووضعت قواعد وأحكام وشروط منح االمتياز فيما يخص التزامات العمل وشروط
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الشركات  من دخل عمميات% 50التخمي عن االمتياز وأعمن أن عائد الدولة يجب أن يكون 

يجارات ومستحقات أخرى بإضافة إلى  بعد خصم التكاليف وأن تأخذ العوائد عمى شكل رسوم وا 

، وصدرت لوائح تنظيمية ، وأرسي النشاط البترولي عمى أساس قوي ، (1 )(الضرائب اإلضافية

وتسابقت الشركات لمحصوؿ عمى االمتيازات ، وقد منحت بالفعؿ امتيازات تشمؿ قسما كبيرا مف 

األراضي الميبية لعشريف شركة ، مف بينيا الشركات التسع السابقة الذكر، أما جنسيات تمؾ 

 شركة أمريكية، وواحدة بريطانية، ىولندية، وواحدة بريطانية وواحدة فرنسية، 13الشركات فيي 

وشاركت شركات أخرى في عمميات البحث والتنقيب عف ، واثناف ألمانيتاف، واثناف إيطاليتاف

طريؽ شراء حصص في عقود االمتيازات القائمة بعد حصوليا عمى موافقة السمطات الرسمية 

وقد اشتمؿ ىذا القانوف عمى عدة مزايا شجعت عمى تنمية  صناعية نفطية ، (2)عمى التنازؿ

، وبناء عمى قانوف البتروؿ قّسمت ليبيا إلى (3)تنافسية ومزدىرة في ليبيا طواؿ فترة الستينيات

أربعة أقساـ بترولية كبرى، قّسـ كؿ منيا إلى مجموعة مف مناطؽ االمتياز، وأعطي لكؿ منيا 

 :رقـ خاص، وىذه األقساـ األربعة ىي

 . القسـ البترولي األوؿ، ويغطي الجزء الشمالي الغربي مف البالد .1

 .القسـ البترولي الثاني، يشمؿ كؿ األجزاء الشمالية الشرقية .2

 .القسـ البترولي الثالث، ويشمؿ كؿ األجزاء الجنوبية الشرقية .3

 . (4)القسـ البترولي الرابع، وشمؿ الجزء الجنوبي الغربي مف البالد .4

                                                 

 (
1
، دار الفرجاني ، احمد الباردني ، عبدالحفيظ الميار ، تعريب ، تاريخ ليبيا منذ اقدـ العصور ، جوف رايت (

 .  231ص، طرابمس ليبيا  ، 1972
 (

2
 .19مجمة النفط العربي، مرجع سبؽ ذكره، ص(

 (
3
جوديت غورني، ترجمة فتحي أبو سدرة ومحمد عزيز، ليبيا االقتصاد السياسي لمنفط، منشورات جامعة (

 .  81، ص2003قاريونس، بنغازي، 
 (

4
 .277محمد المبروؾ الميدوي، مرجع سبؽ ذكره، ص(
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 يوليو والثاني في             3كما تـ تعديؿ قانوف البتروؿ الميبي بمرسوميف أحدىما في 

 بإدخاؿ بعض النصوص المتعمقة بالنظر في طمبات العقود النفطية 1961 نوفمبر عاـ 9

والتنازؿ عف ىذه العقود، كما تضمف تعديؿ النصوص المالية المتصمة بالرسـو واإليجارات 

كما عدلت النصوص المتعمقة بالجياز ، واإلتاوات، وذلؾ بيدؼ زيادة دخؿ الدولة النفطي

 .(1)الحكومي حيث ألغيت لجنة البتروؿ، وحمت محميا وزارة شؤوف البتروؿ

 :(2) تـ إجراء تعديؿ آخر لمقانوف اشتمؿ عمى التغييرات اآلتية1965في نوفمبر عاـ 

 . تعامؿ اإلتاوة عمى أنيا نفقة مف نفقات اإلنتاج وال تعد مبمغا يدفع سمفا مف حصة الدولة .1

يحسب الدخؿ ألغراض الضريبة عمى أساس األسعار المعمنة مطروحا منو الخصـ الذي  .2

، 1965عاـ  % 7.5اتفؽ بشأنو بيف منظمة األوبؾ والشركات النفطية المعنية بأف يكوف 

 .  بعد ذلؾ % 6.5، وال يتجاوز 1966عاـ  % 6.5و 

 سنت أمريكي لكؿ 0.5ال تتجاوز نفقات التسويؽ التي يسمح بأف تخّفض الدخؿ أكثر مف  .3

 .برميؿ

وقد بينت مذكرة التعديؿ اشتراط شركة إسو أف يكوف تطبيؽ قاعدة اإلتاوة ممزما لجميع 

الشركات دوف استثناء، كما عرضت الحكومة مف جانبيا اإلعفاء مف بعض أنواع الضرائب 

وافقت الشركات رسميا عمى التعديؿ في ، المستحقة ليا عمى الشركات والتي لـ يتـ تسديدىا

 .  1966منتصؼ يناير مف عاـ 

مف األحداث الميمة أيضًا في ىذه الفترة قرار إنشاء المؤسسة الميبية العامة لمبتروؿ في 

دارتيا واستثمارىا في مراحميا المختمفة، كذلؾ 1968عاـ  ، والتي تعنى بتنمية الثروة البترولية وا 
                                                 

 (
1
، المنشأة العامة لمنشر واإلعالف، (األوبيؾ)عبدالرازؽ المرتضى سميماف، العالقات النفطية في دوؿ الدومف (

 .152، ص1991طرابمس، 
 (

2
 .  99جوديت غورني ، مرجع سبؽ ذكره، ص(
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إنشاء صناعات بترولية وطنية، واالشتراؾ مع الييئة المختصة في تخطيط و تنفيذ السياسة 

 .النفطية، وتحديد األسعار، والمحافظة عمييا

، التي 1963لعاـ  (8)كما تـ في إطار الحفاظ عمى الثروة المعدنية إصدار الالئحة رقـ 

وضعت صيغتيا في منظمة األوبؾ وتـ التصديؽ عمييا في اجتماع المنظمة السابع عشر الذي 

، وأوصت المنظمة جميع الدوؿ األعضاء بضرورة تطبيؽ ىذه 1968عقد في نوفمبر عاـ 

الالئحة، والتي أعطت الحؽ لمحكومة في الرقابة عمى الشركات، وعدـ السماح بالقياـ بأي نشاط 

 1971دوف الحصوؿ عمى إذف مسبؽ، ولـ توافؽ الشركات رسميا عمى ىذه الالئحة حتى عاـ 

، (1)بموافقتيا عمى اتفاقية طرابمس، حيث نصت آخر فقرة فييا عمى ضرورة تطبيؽ ىذه الالئحة

في شأف الرقابة المالّية واإلدارية والفنية لممحافظة عمى الثروة  (9)كما أصدرت الالئحة رقـ 

 .1973النفطية، وذلؾ في يوليو عاـ 

 :      كما أجريت بعد ذلؾ العديد مف التعديالت عمى القانوف كاف مف أىميا

إدخاؿ مادة جديدة في القانوف تقضي بفرض غرامات وتعويضات في حالة مخالفة القواعد  .1

 (.8)المتصمة بالمحافظة عمى الثروة النفطية والتي فصمتيا الالئحة رقـ

أصبحت أسعار النفط الخاـ تحدد بقرار مف وزير النفط بعد أف كانت تحدد باالتفاؽ بيف  .2

، والتي نص القانوف (6)اإلدارة والشركات المعنية، وذلؾ بناء عمى ما جاء في الالئحة رقـ 

فييا عمى أنو يجوز لوزير النفط في حالة تغيير ظروؼ أو أسس تحديد أسعار النفط 

الخاـ، أو مشتقاتو في السوؽ ،أف يحدد أسعار النفط الخاـ أو مشتقاتو بقرار منو يراعي 

 .(2)فيو ظروؼ السوؽ ومزايا النفط الخاـ الميبي

                                                 

 (
1
 .277، ص1985شكري غانـ، النفط واالقتصاد الميبي، معيد اإلنماء العربي، بيروت، (

 (
2
 .204شكري غانـ ، نفس المرجع السابؽ ، ص(
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، وكذلؾ رفع معدؿ  %6.5رفع معدؿ الضريبة عمى اإلنتاج حيث أصبحت بيذا التعديؿ 

 .(1) %16.67اإلتاوة لتصبح 

 إنشاء المؤسسة الوطنية لمنفط ، لتحؿ محؿ المؤسسة الميبية العامة 1970    كما تـ عاـ 

لمبتروؿ ، لتقـو بدور فعاؿ في تنمية الصناعة النفطية الميبية، وقد حدد قانوف إنشائيا 

 :    اختصاصاتيا كما يمي

القياـ بنفسيا أو مع غيرىا مف الشركات العاممة بعمميات االستكشاؼ والبحث والتنقيب عف  .1

نتاجو سواء كاف بتروال خاما أـ غازا طبيعيا  .النفط وا 

نشاء المصافي ومعامؿ التكرير والمستودعات .2 دارتيا، وا   .مد أنابيب النفط وتشغيميا وا 

 .  إقامة الصناعات الكيماوية .3

 .تممؾ الناقالت أو استئجارىا لنقؿ النفط الميبي .4

 .تسويؽ النفط الخاـ سواء الممموؾ ليا أو يؤوؿ إلييا .5

دارة وتشغيؿ وصيانة الموانئ النفطية .6  .إنشاء وا 

االشتراؾ في وضع مواصفات المنتجات النفطية المحمية والمستوردة وتصنيعيا محميا  .7

 .واالتجار فييا

 .القياـ بخدمات النقؿ الداخمي المتعمقة بالصناعة النفطية .8

 .وبدأت المؤسسة أعماليا منذ ذلؾ التاريخ

، بدأ اإلعالف عف االستكشافات 1961    وعمى الرغـ مف أف اإلنتاج التجاري لـ يبدأ إال عاـ 

 وظيرت لممرة األولى إحصائيات تبيف وجود احتياطيات متواضعة، وبدأت ليبيا في 1959عاـ 

                                                 

 (
1
 .156عبدالرازؽ المرتضى سميماف، مرجع سبؽ ذكره، ص(
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إنتاج وتصدير النفط الخاـ، والجدوؿ التالي يبيف تطور إنتاج واحتياطيات النفط الخاـ الميبي 

 .، كما يبيف تكاليؼ التطوير والتنقيب عف النفط الخاـ (1969-1956)خالؿ الفترة 

  (2-2)جدوؿ رقـ 
 تطور إنتاج واحتياطيات النفط الخاـ في ليبيا

 السنة
 االحتياطيات اإلنتاج

 مميون برميل

تكاليف التطوير 
الرأسمالية 
 مميون دوالر

تكاليف التنقيب 
تكاليف التطوير +

 *ي/ي  مميون ب/ب 1000 الرأسمالية

1956 - - - - 8.6 
1957 - - - - 10.9 
1958 - - - 3.5 14.2 
1959 - - 50 16.1 38.7 
1960 - - 1500 36.3 70.4 
1961 20 7.3 2000 83.4 138.3 
1962 185 67.5 3000 70.4 120.4 
1963 465 169.7 4500 66.4 112.3 
1964 860 313.9 7000 107.0 216.6 
1965 1.220 445.3 9000 148.6 219.8 
1966 1.505 549.3 1000 114.2 202.4 
1967 1.745 636.9 20000 109.1 188.4 
1968 2.600 949.0 29200 - - 
1969 3.500 1.280.0  30000 - - 

 

شور ساـ، وىولماف بوؿ، نفط الشرؽ األوسط والعالـ العربي اآلماؿ والمشكالت، دار النيضة لمطباعة : المصدر
 .154، ص1987ونشر، القاىرة، 

  .(يـو= ي ، برميؿ =ب )*
 

 بكميات تجارية ، وكاف 1962لـ بدأ فعميا حتى سنة  يبيف الجدوؿ أف إنتاج النفط الخاـ في ليبيا 

 مميوف دوالر، ووصمت 8.6 بتكاليؼ تنقيب بمغت 1956قد بدء في التنقيب عف النفط الخاـ سنة 

 مميوف دوالر ،أما بالنسبة إلى تكاليؼ التطوير فقد بمغت  120.4 إلى1958ىذه التكاليؼ سنة 

أما االحتياطي مف النفط الخاـ فيو يزداد بزيادة الكميات  ، 1958 مميوف دوالر سنة 3.5

 فقد بمغ 1967 مميوف برميؿ في اليوـ ، أما سنة 2000 حوالي 1958المستخرجة حيث بمغ سنة 

 مميوف دوالر في اليـو ، ىذا الجدوؿ يبيف مجاميع المصروفات والتكاليؼ حتى سنة 20,000
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 ، ورغـ ازدياد ىذه التكاليؼ إال أنيا تعد منخفضة نسبيا مقارنة بدوؿ أخرى في الشرؽ 1967

 .األوسط

 :      حقول النفط الميبية4.2 

ولوائحو المنظمة لمنشاط النفطي في ليبيا،   (25)بعد صدور قانوف البتروؿ الميبي رقـ 

ومنح العديد مف الشركات النفطية األجنبية امتيازات تشمؿ مساحات شاسعة مف األراضي الميبية، 

بدأ اإلعالف عف االستكشافات النفطية في مناطؽ مختمفة مف ليبيا وكاف مف أىـ تمؾ 

 : االستكشافات ما يمي

وىو أوؿ حقؿ كبير وتـ اكتشافو مف قبؿ شركة إسو، وقد اكتشافتو عاـ  : حقل زلطن .1

 كـ مف خميج سرت، وعدد آباره 160غرب مدينة اجدابيا، عمى مسافة  ، ويقع1959

 .  بئرا154المنتجة 

، ولـ يبدأ اإلنتاج فيو إال عاـ 1958يقع في طرابمس وتـ اكتشافو عاـ : حقل الظيرة .2

 . بئرا106، وعدد آباره المنتجة 1962

، لكنو صغير ولـ 1957وىو أقدـ الحقوؿ التي اكتشفتيا شركة إسو عاـ : حقل العطشان .3

 ميال عف أقرب نقطة عمى 580تحاوؿ الشركة استغالؿ منطقتو ألنيا كانت تبعد مسافة 

 .(1)الساحؿ يمكف أف ينقؿ إلييا الخاـ بقصد التصدير

، وتتولى العمؿ فيو شركة إسو نيابة عف الشركة الميبية 1961اكتشؼ عاـ : حقل الراقوبة .4

 . ألؼ برميؿ يوميا80األمريكية، كاف إنتاج ىذا الحقؿ أوائؿ حياتو اإلنتاجية 

                                                 

 (
1
عبدالمنعـ عبدالوىاب النفط بيف السياسة واالقتصاد، دراسة جغرافية اقتصادية سياسية، وكالة المطبوعات، (

 .98، ص1974الكويت يناير 
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، ويقع جنوب غرب زلطف، ويبمغ عدد آباره المنتجة 1959تـ اكتشافو عاـ : حقل البيضاء .5

 . بئرا48

، ثـ حفرت أربع آبار أخرى في 1960اكتشفت البئر األولى فيو أواخر عاـ : حقل الواحة .6

 .السنة التالية، وينتمي ىذا الحقؿ إلى االمتياز الممنوح إلى شركة أواسيس 

 ميال شرقي حقؿ الواحة، وبمغ إنتاجو 90، عمى مسافة 1961تـ اكتشافو عاـ : حقل جالو .7

 . برميال يوميا 44000

 82 بئرا، منيا 106 حفر 1967، وتـ حتى أوائؿ عاـ 1961 اكتشؼ عاـ :حقل السرير .8

 .1967بئرا منتجة، وبدأ التصدير منو عاـ 

 برميؿ 3,400 مف قبؿ شركة أواسيس، وبدأ إنتاجو بمعدؿ 1965اكتشؼ عاـ: حقل الكتمة .9

 . بئرا21يوميا، ويبمغ عدد آباره المنتجة 

 برميال 34,774,433 حوالي 1974، وبمغ إنتاجو عاـ 1959اكتشؼ عاـ : حقل آمال .10

 .يوميا 

 برميؿ يوميا، ووصؿ 760، وتدفؽ منو النفط بمعدؿ 1962اكتشؼ عاـ : حقل العورة .11

 . بئرا منتجة 18 برميال مف 2,202,796 حوالي 1974معدؿ إنتاجو عاـ 

 برميؿ يوميا، وبمغت 595، وتدفؽ البتروؿ منو بمعدؿ 1967اكتشؼ عاـ : حقل ماجد .12

 .1974 ابار يتدفؽ منيا البتروؿ باالنسياب الطبيعي حتى عاـ 6اآلبار المنتجة 

 مف قبؿ شركة فيمبس، ثـ ضـ إلى المؤسسة الوطنية 1962اكتشؼ عاـ : حقل أم الفرود .13

 . برميال لكؿ بئر138,492 إلى 1974، ووصؿ معدؿ إنتاجو عاـ 1971لمنفط عاـ 

 برميال يوميا، وبمغت آباره 1,800، وبمغ إنتاجو حوالي 1966اكتشؼ عاـ : حقل سماح .14

 . بئرا، يتـ اإلنتاج فييا باالنسياب الطبيعي17 حوالي 1974المنتجة عاـ 
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 برميال، وبمغ إنتاج عاـ 175، وبمغ إنتاج أوؿ بئر فيو 1960اكتشؼ عاـ : حقل دفا .15

  .(1) برميال يوميا47,378,200 حوالي 1974

جميعيا تابعة لشركة  (د- ب- انتصار أ)ىي مجموعة مف الحقوؿ : حقول انتصار .16

، وبمغ إنتاجيا عاـ 1967أوكسيدنتاؿ، وتعتبر أكبر حقوؿ منتجة اكتشفت في ليبيا عاـ 

 . برميال يوميا104 نحو 1974

 1974 لشركة اموزيس، وقد بمغت اآلبار المنتجة عاـ 1965اكتشؼ عاـ : حقل النافورة .17

 .  بئرا35حوالي 

 شماؿ غرب طرابمس، 1976مف أىـ الحقوؿ البحرية التي تـ اكتشافيا عاـ : حقل البوري .18

 .ووصؿ معدؿ إنتاجو  ألؼ برميؿ يوميا

، وحقؿ المبروؾ الذي اكتشؼ عاـ 1958باإلضافة إلى حقؿ الحفرة الذي اكتشؼ عاـ 

، وحقؿ مسمة عاـ 1968، وحقؿ أبو الطفؿ والباىي عاـ 1967، وحقؿ أوجمة عاـ 1959

1985، وحقؿ مرزؽ الذي اكتشؼ عاـ 1976
(2). 

 خالية مف الحياة، إلى مراكز 1958    وبذلؾ تحولت الصحراء الميبية، التي كانت حتى عاـ 

لمبحث والتنقيب، ولـ تنتو فترة الستينيات حتى ظيرت ليبيا كأكبر منافس لدوؿ الخميج في إنتاج 

 احتمت المركز الرابع بيف دوؿ األوبؾ مف حيث اإلنتاج والمركز 1969النفط ففي نياية عاـ 

 .الثاني بيف الدوؿ العربية بعد السعودية، وفاؽ اإلنتاج الميبي إنتاج الكويت في تمؾ السنة

 : فقد كاف لألسباب اآلتية1970 أما انخفاض اإلنتاج بعد عاـ 

 .الحفاظ عمى االحتياطي الموجود لفترة أطوؿ مف خالؿ تخفيض اإلنتاج -
                                                 

 (
1
 .  285-282محمد المبروؾ الميدوي، مرجع سبؽ ذكره، ص (

 (
2
 ومحمد عزيز، ليبيا االقتصاد السياسي لمنفط ، منشورات جامعة ةجوديت غورني، ترجمة فتحي أبو سدر(

 . 24، ص2002قاريونس، بنغازي، 
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 .استغالؿ ثروات البالد األخرى وتنميتيا حتى ال يعتمد عمى النفط فقط كمورد لمدخؿ -

 .التدىور الذي حصؿ في سوؽ النفط بداية الثمانينيات -

 ألؼ برميؿ 780وقد خضعت الشركات ألوامر التخفيض، حيث خفضت اإلنتاج بحوالي 

 .1970في اليـو عف المعدؿ عاـ 

  (3-2)جدوؿ رقـ 
 (1980-1956)نشاط الحفر في آبار االستكشافات والتطوير خالؿ الفترة 

عدد اآلبار المنتجة  السنة
مجموع األقدام  المجموع جافة منتجة غاز نفط

 المحفورة
1956 - - 1 1 9.0372 
1957 - - 4 4 33.847 
1958 4 - 23 27 143.673 
1959 16 2 23 41 314.305 
1960 48 1 9 58 936.567 
1961 116 - 111 227 1.332.159 
1962 106 4 121 231 1.581.161 
1963 146 1 210 357 2.425.279 
1964 231 6 170 407 2.552.977 
1965 205 2 153 360 2.399.618 
1966 147 7 91 245 1.789.000 
1967 117 5 69 191 1.532.941 
1968 117 1 75 193 1.636.838 
1969 207 5 113 325 2.552.575 
1970 174 6 64 244 2.355.134 
1971 27 1 23 51 484.644 
1972 27 - 38 65 555.789 
1973 47 - 35 82 515.355 
1974 46 1 25 72 492.941 
1975 1679 29 1384 3092 - 
1976 1629 29 1422 3180 - 
1977 1827 31 1458 3316 - 
1978 1935 30 1505 3471 - 
1979 2093 33 1044 3670 - 
1980 192 - - 4071 - 
 . 273-272ص ، 1989محمد المبروؾ الميدوي ، جغرافيا ليبيا البشرية، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي  : المصدر
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بيف الجدوؿ التطورات االستكشافية كما ىي واضحة مف عدد اآلبار المحفورة خالؿ الفترة 

 بئرا منتجة كذلؾ 237 بئرا منيا 407 بمغت اآلبار المحفورة 1964، وفي عاـ (1958-1980)

 بسبب اىتماـ الشركات بزيادة اإلنتاج 1968-1966نالحظ انخفاض عمميات الحفر في سنوات 

 ثـ 1969وبدأ نشاط الحفر مف جديد في عاـ ، وتأخر عمميات التنقيب في مناطؽ العقود الجديدة

 بئرا منتجة ويرجع 46 بئرا منيا 72 تـ حفر 1974 وفي عاـ 1971عاد لينخفض مف جديد عاـ 

ذلؾ لسياسة الدولة المتمثمة في تقميؿ اإلنتاج مف جية وتيرب الشركات مف زيادة استثماراتيا في 

 حيث بمغت عاـ 1975ليبيا مف جية أخرى، ثـ ارتفع معدؿ حفر اآلبار وتطورىا بعد عاـ 

 . بئرا4071 ما مجموعو 1980

 : خصائص االقتصاد الميبي قبل اكتشاف النفط الخام5.2 

    كاف اقتصاد ليبيا في تمؾ الفترة يمثؿ نموذجا لمتخمؼ االقتصادي واالجتماعي، فقد كاف 

مف الناتج % 60مف السكاف واليد العاممة، وينتج حوالي % 80قطاع الزراعة يستوعب حوالي  

، أي أف متوسط الدخؿ الفردي 1950 مميوف جنيو إسترليني عاـ15اإلجمالي والذي قدر بمبمغ 

  .(1) جنييا إسترلينيا، وىو دخؿ يعد منخفضا مقارنة بالدوؿ األخرى النامية15كاف 

وكاف الشعير والتمور وعشبة الحمفاء وبذور الخروع وأنقاض الحديد مف مخمفات الحرب ، 

تمثؿ سمع التصدير الرئيسية لمبالد، وكاف رأس الماؿ المتراكـ لدى غالبية السكاف يتألؼ مف 

 .(2)الماشية واألدوات والقميؿ مف المعدات الخفيفة

أما قطاعا الصناعة والخدمات فقد كانا يعانياف مف التخمؼ في اإلدارة ووسائؿ اإلنتاج، 

وحتى ما كاف متطورا بعض الشيء فقد كانت ممكيتو تعود لألجانب مما جعؿ تكامميا مع 
                                                 

 (
1
، 1987عمي أحمد بف اعتيقو، النفط والمصالح العربية، منظمة األقطار العربية المصدرة لمبتروؿ، الكويت، (

 .11ص
 (

2
 . 29جوديت غورني، مصدر سبؽ ذكره، ص(

24 



 

 

االقتصاد الوطني أمرا شديد الصعوبة، كما أف المرافؽ األساسية لمبالد والتي أنشئت أثناء العيد 

اإليطالي كالكيرباء والمواصالت ،كانت تيدؼ إلى ربط البالد باالقتصاد اإليطالي، باإلضافة 

 .لألضرار التي أصابتيا أثناء الحرب العالمية الثانية

يسودىـ األمية، ومف % 90أما مف حيث الوضع االجتماعي في ليبيا ، فقد كاف حوالي 

بيف الفئة القميمة مف خريجي الجامعات لـ يوجد منيـ مف يحمؿ درجة الدكتوراه، وقد نقصت 

النسبة العالية لنمو السكاف نتيجة النسبة العالية لموفيات، حيث كاف يموت طفؿ واحد خالؿ سنتو 

وكانت األمراض منتشرة كالسؿ والتراخوما وأمراض ، األولى مف بيف كؿ  طفميف يولداف حييف

فقط ممف في سف الدراسة ينخرطوف في التعميـ النظامي، ولـ يكف % 20األطفاؿ، وكاف حوالي 

 . ىناؾ سوى أربع مدارس ثانوية صغيرة

ىذه الخصائص كانت تدعو لمتشاـؤ بالنسبة لمستقبؿ ليبيا االقتصادي، خاصة بالنسبة 

الذي قاؿ في كتابو عف  (بنجميف ىيجنز)لالقتصادييف الذيف درسوا أوضاع البالد آنذاؾ مثؿ 

 ما معناه أنو توجد في ليبيا جميع المعوقات المادية 1957التنمية االقتصادية الصادر عاـ 

ذا تمكنت ليبيا مف التغمب عمى ىذه المعوقات فإف ىناؾ أمال  في  والبشرية لمتنمية االقتصادية، وا 

 .التنمية ألي بمد آخر في العالـ

 : خصائص االقتصاد الميبي بعد اكتشاف النفط الخام 6.2

ساىمت سياسة ليبيا في ذلؾ الوقت في جمب عدد كبير مف الشركات األجنبية لمتنافس عمى 

حيث كانت سرعة تطور ، اكتشاؼ وتصدير النفط الخاـ بكميات تجارية وبسرعة لـ يسبؽ ليا مثيؿ

 (1)قطاع النفط أكبر مف قدرة البالد اإلدارية والبشرية عمى استيعاب مثؿ ىذا التغيير الجذري

  
                                                 

 (
1
 .  12عمي أحمد بف أعتيقة، مرجع سبؽ ذكره، ص(
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بدأ أثر اكتشاؼ البتروؿ يظير في شكؿ مصروفات محمية لشركات النفط األجنبية خالؿ 

، حيث كانت ىي المحرؾ الرئيسي لإلنفاؽ والنشاط التجاري والعقاري، (1964-1956)الفترة 

وبذلؾ  كانت ىذه المصروفات كافية لخمؽ انتعاش اقتصادي في البالد، فخمقت فرصا جديدة 

ومتزايدة لمعمؿ وزاد الطمب عمى السمع والخدمات المحمية مما أدى إلى زيادة الدخؿ، وبالتالي 

زيادة االستيالؾ واالدخار واالستثمار، وخاصة االستثمار في المباني والخدمات الالزمة لشركات 

وفي الوقت نفسو بدأت أسعار السمع والخدمات واألجور باالرتفاع، وبذلؾ ، النفط والعامميف بيا

 .(1)بدأت تأثيرات النفط اإليجابية والسمبية تظير عمى اقتصاد ليبيا

وبطبيعة الحاؿ فإف الشركات تنفؽ جزءا مف ىذه المبالغ عمى ما تشتريو مف الخارج مباشرة 

أو عف طريؽ شركاتيا األـ، حيث بمغت في السنوات نفسيا ما يزيد عف ثمث مجموع اإلنفاؽ 

ىذا االرتفاع في اإلنفاؽ كاف نقطة البداية الختالؿ التوازف بيف قطاعات ، اإلجمالي لمشركات

   .   االقتصاد المختمفة، وبيف النمو في المدف والقرى

    إف األثر األوؿ لمصروفات شركات النفط في السوؽ المحمي بدأ يظير منذ بداية عيد 

النفط في القطاعات المتصمة بصناعة النفط كقطاع النقؿ، ثـ انتقؿ إلى قطاع العقارات 

والمقاوالت، ونتيجة ليذا التوسع اتجيت عناصر اإلنتاج مف العمؿ في القطاعات اإلنتاجية التي 

كما تأثر ، سبقت النفط، والتي كانت تعاني مف التخمؼ والحرماف، إلى مجاالت النشاط الجديدة

قطاع الزراعة مف جراء ىذه التغييرات، حيث اتجو سكاف الريؼ إلى العمؿ في قطاع النفط في 

مدينتي طرابمس وبنغازي، وبذلؾ توسعت اليجرة مف الريؼ إلى المدف الساحمية وجاءت ىجرة اليد 

العاممة كنتيجة طبيعية الستبداؿ اليد العاممة الزراعية بوسائؿ اإلنتاج الحديثة مف جية، والتوسع 

 .الصناعي الذي كاف يحتاج إلى الكثير مف اليد العاممة مف جية أخرى

                                                 

 (
1
 .55، ص1980شكري غانـ، النفط الميبي، وزارة النفط، الييئة القومية لمبحث العممي، طرابمس (
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لو أف ىذا التوسع في المدف وما سببو مف ىجرة مف الريؼ إلى المدف كاف نتيجة لمرحمة 

نمو طبيعية ألدى ذلؾ إلى زيادة اإلنتاج الزراعي لالستفادة مف ارتفاع الطمب واألسعار، لكف 

ذلؾ لـ يحدث ألف ما جاء بو النفط ىو مبمغ مف الماؿ أنفؽ في البالد وسبب في توسع نقدي في 

قطاع التجارة والخدمات دوف أف يحدث تطورًا يذكر في الموارد األخرى أو زيادة في إنتاجية اليد 

وبما أف قطاع الزراعة كاف يعاني مف التخمؼ فإنو لـ يكف قادرا عمى توفير ، العاممة ورأس الماؿ

اإلنتاج الالـز الستيالؾ المدف التي أصبحت مزدحمة بالسكاف المحمييف واألجانب، والذيف زادت 

وعمى الرغـ مف األثر . دخوليـ بعد النفط، وبذلؾ أصبح المستيمؾ الميبي مرتبطا بالسوؽ العالمية

السيء لمنفط عمى قطاع الزراعة، إال أنو وفر الدخؿ الالـز لمعامميف في المدف وحقوؿ النفط ، 

كما وفر لمبالد العممة الصعبة الالزمة لالستيراد، األمر الذي زاد العزلة بيف المستيمؾ الوطني 

 .(1)وقطاع اإلنتاج المحمي وخاصة اإلنتاج الزراعي

لقد سبب النفط الخاـ توسعا في قطاع البناء والتشييد وفي نفس الوقت انخفضت مساىمة 

قطاعي الزراعة والصناعة وكافة القطاعات األخرى في االقتصاد، وىذا يدؿ عمى سيولة التوسع 

في قطاع البناء والتشييد مقارنة بالقطاعات التي تحتاج إلى تنمية شاممة لمموارد واإلمكانيات 

البشرية كما ىو الحاؿ في قطاعي الزراعة والصناعة، وقد سجالت جميع القطاعات غير قطاع 

 (.1968-1958)البناء والتشييد قد بسيطا خالؿ الفترة 

كذلؾ تأثر قطاع التجارة بصورة عامة بما في ذلؾ النقؿ، وكاف أوؿ اتجاىات نشاط التوسع 

التجاري ىو االعتماد عمى استيراد السمع والخدمات التي زاد الطمب عمييا بسبب نشاط شركات 

النفط، وفي مجاؿ الخدمات ارتفعت قيمة الخدمات المستوردة مف الخارج مف ال شيء يذكر قبؿ 

، أما صادرات البالد غير النفطية فقد 1962 مميوف دينار خالؿ عاـ 37.6النفط إلى حوالي 
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 إلى 1961 مالييف دينار عاـ 4انخفضت، بينما ارتفعت بطبيعة الحاؿ صادرات النفط الخاـ مف 

أما العناصر التي كانت مسيطرة عمى قطاع التجارة في تمؾ الفترة ، 1968 مميوف عاـ 664

 .فكانت غالبيتيا مف التجار اإليطالييف والييود والذيف كانت ليـ خبرة في ىذا المجاؿ

مف ذلؾ يمكف القوؿ أف ىناؾ قطاعات تضّررت مف أثر النفط خاصة خالؿ الفترة 

، وىي قطاعات الزراعة والصناعة واليد العاممة مف حيث التوزيع بيف الريؼ (1956-1965)

نتاجيتيا بصورة عامة، كذلؾ مف أبرز اآلثار الضارة لمنفط عمى االقتصاد الميبي موجة  والمدف وا 

التضخـ المالي مع اكتشافو، وازدادت قوة مع تطور ىذا القطاع وخاصة خالؿ فترة الستينيات 

لقد كاف ليذه الظاىرة آثار سمبية عمى توظيؼ ، عندما ارتفع اإلنفاؽ العاـ بسبب عائدات النفط 

 .(1)عناصر اإلنتاج وتوزيع الدخؿ بيف األفراد

 : وجية الصادرات النفطية الميبية 7.2

 مميوف 5.2، وبمغ إجمالي الصادرات حوالي 1961 بدأ تصدير النفط الخاـ الميبي عاـ 

برميؿ استوردت بريطانيا منيا الجزء األكبر، تمتيا إيطاليا، ثـ بمجيكا وىولندا وفرنسا وألمانيا 

 .الغربية

 مميوف برميؿ، وظمت بريطانيا المستورد 6.5 بمغ إجمالي الصادرات 1962وفي عاـ 

 .األكبر باإلضافة إلى الدوؿ السابقة 

 احتمت ألمانيا الغربية المركز األوؿ واستوردت الجزء األكبر مف إجمالي 1963في عاـ 

 مميوف برميؿ، وجاءت بريطانيا في المركز 167.8صادرات ليبيا النفطية والتي بمغت حوالي 

الثاني تمتيا إيطاليا ثـ ىولندا وفرنسا، كما استوردت كؿ مف الواليات المتحدة وسويسرا والسويد 

 .وأسبانيا ومصر والنرويج والمغرب وغانا و الدانمارؾ كميات أقؿ 
                                                 

 (
1
 . 13عمي أحمد أعتيقة، مرجع سبؽ ذكره، ص(
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استمرت ألمانيا الغربية كأكبر مستورد لمنفط الميبي مف جممة الصادرات التي بمغت عاـ 

 مميوف برميؿ، تمييا بريطانيا ثـ إيطاليا وىولندا وفرنسا وبقية الدوؿ في 313.9 حوالي 1964

1965 مميوف برمؿ عاـ 442.7وقد بمغت الصادرات النفطية حوالي . السنة السابقة
(1). 

مف ذلؾ نستنتج استحواذ دوؿ أوروبا الغربية عمى نسبة كبيرة مف الصادرات الميبية مف 

 تبحث عف أسواؽ أخرى لتصريؼ 1971النفط الخاـ خالؿ تمؾ الفترة، إال أف ليبيا بدأت بعد عاـ 

نفطيا وذلؾ لضماف وتنويع األسواؽ حتى ال يسيطر االحتكار عمى ىذه الثروة فاتجيت نحو 

كذلؾ كندا واألرجنتيف والياباف ، أوروبا الشرقية، واالتحاد السوفييتي، والياباف، وأمريكا الالتينية

مف  % 17 إلى 1970عاـ %7ونتيجة لذلؾ زادت نسبة صادرات ليبيا لمدوؿ خارج أوروبا مف 

 . 1974إجمالي الصادرات عاـ 

 :وقد كاف اتجاه صادرات النفط الميبي إلى أوروبا لألسباب اآلتية 

 .قرب ليبيا مف أوروبا وارتباط الشركات المنتجة بالسوؽ األوروبية  .1

 ومنافستيا الشديدة لنفط 1970أسعار النفط الميبي المنخفضة نسبيا خاصة قبؿ عاـ  .2

 . الشرؽ األوسط 

والزالت السوؽ األوروبية تشكؿ السوؽ الرئيسية لمنفط الميبي وتتصدرىا إيطاليا وألمانيا 

مف مجموع  %50الغربية حيث استأثرتا بنسبة كبيرة مف الصادرات النفطية الميبية تجاوزت 

بمالييف البراميؿ )الصادرات، والجدوؿ التالي يبيف أىـ خمس دوؿ مستوردة لمنفط الميبي 

        .(2)(يوميا

 

                                                 

 (
1
 .200شكري غانـ، النفط واالقتصاد الميبي، مرجع سبؽ ذكره، ص(

 (
2
 . 309شكري غانـ، مرجع سبؽ ذكره ، ص(
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 ( 4-2)                               جدوؿ رقـ 

 أىـ خمس دوؿ مستوردة لمنفط الميبي

 المجموع 1970 1969 1968 1967 1966 1965 البمد
 1325.315 285.339 274.244 260.184 148.570 188.311 168.667 ألمانيا الغربية

 939.691 275.285 241.783 183.238 129.234 65.692 44.459 إيطاليا
 744.188 179.381 152.851 171.955 75.737 75.970 88.294 بريطانيا
 503.073 119.786 121.115 75.327 80.615 64.216 42.014 فرنسا
 449.963 122.626 113.070 68.415 58.127 53.373 34.352 ىولندا
 3962.23 982.417 903.063 759.119 492.283 447.562 377.786 المجموع

 

 1980شكري غانـ، النفط واالقتصاد الميبي، وزارة النفط ، الييئة القومية لمبحث العممي،طرابمس  : المصدر

 .200،ص

بالتالي وخالؿ الفترة المذكورة فإف دوؿ غرب أوروبا ىي المستورد األساسي لمنفط الميبي، 

، كذلؾ فإف الواليات المتحدة األمريكية كانت سوقا غير 1970ولـ تستورد الياباف منو إال عاـ 

 .ذات أىمية لمنفط الخاـ الميبي حيث كانت صادرات ليبيا إلييا متذبذبة

 مما سبؽ تتضح مدى أىمية النفط لميبيا كدولة مصدرة ليذا المورد وأف اعتمادىا عميو 

كمصدر لمدخؿ ىو اعتماد شبو كمي، وبما أف النفط الخاـ مورد ناضب ومعنى ذلؾ اقتصاديا أف 

لو عمر زمني معمـو ومحدد لالستغالؿ قد يقصر أو يطوؿ، لذلؾ نوه االقتصادي االنجميزي 

ىارولد ىوتمنؾ عف االستغالؿ االقتصادي لمموارد الناضبة في مقالتو الوحيدة التي نشرت عاـ 

1931
، وقصد بذلؾ ضرورة أف يوجد تعويض مادي نقدي لمطرؼ المعني بذلؾ المورد (1)

الناضب سواء أكاف منتجا أو مالكا لو كتعويض عف ذلؾ النضوب أو االستنزاؼ ليذا المورد 

الناضب وأف ىذا التعويض قد يكوف متساويا بيف القيمة الحالية والمستقبمية لممورد وقد تكوف 

                                                 

 (
1
، 2003محمد أحمد الدوري، مبادئ اقتصاد النفط، دار شموع الثقافة لمطباعة ولمنشر والتوزيع، الزاوية، (

 . 56ص
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وتتمثؿ أىمية احتساب بدؿ تعويض ، القيمة الحالية متزايدة تصاعديا مع القيمة المستقبمية 

 :النضوب في النقاط التالية

 . أنو حؽ طبيعي مف حقوؽ الممكية والسيادة لمالؾ ىذا المورد .1

 .الحصوؿ عمى عائد اقتصادي عادؿ وكبير عف ذلؾ المورد الناضب .2

 .تحقيؽ التوازف في استغالؿ الموارد الطبيعية في أي زمف أو أي بمد .3

 .المساواة في توزيع المنفعة النفطية بيف األجياؿ الحاضرة والمستقبمية .4

قياس لسالمة وصحة السياسات النفطية المتبعة في أي زماف وأي مرحمة ومدى اكتماؿ  .5

 .عناصر تمؾ السياسات

تحقيؽ تنمية متوازنة الستغالؿ الموارد الطبيعية الناضبة مع تطوير لألنشطة االقتصادية  .6

 .بصورة متكاممة قدر اإلمكاف

 .تسريع مسار التطور الحضاري بكؿ جوانبو المادية والمعنوية .7

 : أساليب إدارة و استغالل الثروة النفطية في ليبيا8.2

تعتبر صناعة النفط الخاـ مف الصناعات كثيفة رأس الماؿ وتحتاج إلى تقنيات ال تتوفر لذا 

لذلؾ تتبع ىذه الدوؿ العديد مف ، أغمب الدوؿ المنتجة لمنفط وخاصة الدوؿ النامية منيا 

األساليب والطرؽ الستغالؿ ثرواتيا النفطية حسب ما أتاحتو الظروؼ التاريخية المحيطة التي 

خاصة وأف ىذه الدوؿ كانت في حاجة إلى الشركات ، صاحبت ابتاع إحدى الوسائؿ أو الطرؽ 

النفطية الكبرى لعدـ توفر اإلمكانيات والخبرات المحمية الستثمار النفط في أراضييا ونشير ىنا 

 :-إلى أىـ ىذه الطرؽ و األساليب وىي 
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 :نظام االمتياز النفطي -1

لمقياـ بأعماؿ ال تستطيع ، عادة ما تمجأ إدارات الدوؿ إلى إبراـ عقود إدارية مع أفراد أو شركات

 667 وىذه العقود حسب المادة ،وتتنوع ىذه العقود بتنوع األعماؿ التي تغطييا، الدولة القياـ بيا 

مف القانوف الميبي عقود الغرض منيا إدارة مرفؽ عاـ ذي صفة اقتصادية أو تكوف ىذه العقود 

مف جية اإلدارة المختصة بتنظيـ ىذا المرفؽ بحيث فرد أو شركة يعيد إلييا باستغالؿ المرفؽ 

 (1)فترة معينو مف الزمف

 :نظام المشاركة-2

يقصد بالمشاركة امتالؾ الدولة المضيفة نسبة مف رأس ماؿ المشروع النفطي القائـ في 

وتأخذ المشاركة أشكاال تتنوع مف . والذي تديره إحدى الشركات النفطية األجنبية، أراضييا 

فقد تكوف المشاركة ، دولو إلى أخرى حسب القوانيف والتشريعات المحمية والظروؼ المحيطة 

وقد تكوف في إحدى مراحؿ اإلنتاج أو تشمؿ كؿ مراحؿ ، في اإلدارة و التمويؿ أو احدىما 

وقد تحدد بنسبة تأخذ في االرتفاع تفوؽ ، ويتـ تحديد نسبة المشاركة باالتفاؽ بيف الطرفيف 

وىذا يعني انتقاؿ ، %100وفي بعض الحاالت ترفع النسبة تدريجيا لتصؿ إلى ، (2)50%

 .ممكية الشركة بالكامؿ إلى الدولة

 :التأميم-3

متباينة فقد تقـو السمطة العامة بأخذ  يحمؿ ىذا المصطمح مدلوال واسعا يشمؿ نظما قانونية

وقد واجيت ، وقد يؤدي إلى نقؿ الممكية بشكؿ نيائي فيعتبر نزع ممكية ، الممكية كإجراء مؤقت

                                                 

 (
1
الييئة العامة لشؤوف القضاء ،طرابمس، القانوف المدني ،الييئة العامة لشؤوف القضاء،الجماىيرية الميبية (

 .121ص ، 1988
 (

2
ترجمة اليادي بولقمو و محمد ، منظمة األوبؾ خمس وعشروف سنو مف األسعار و السياسات، إياف سكيت (

 ( .103 ص1991منشورات جامعو قاريونس ،بنغازي )عزيز و محمد المغيربي 
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الدوؿ المضيفة صعوبات عديدة عند محاولتيا تأميـ الشركات األجنبية والمشروعات القائمة عمى 

أراضييا وخاصة في مطمع السبعينات عندما بدأت موجة التأميمات فأغمب الدوؿ المنتجة لمنفط 

فمكي تنجح عمميات ، ىي دوؿ نامية ال تممؾ القدرات والميارات الالزمة إلدارة ىذه المشاريع 

 :-( 1)التأميـ يجب توفر مجموعة مف الشروط

 .توفير اإلمكانيات االقتصادية حيث أف إنتاج النفط يتطمب رؤوس أمواؿ ضخمو-1

 .توفير اإلمكانيات التقنية المتقدمة -2

 .توفير اإلمكانيات اإلدارية و التنظيمية-3

 .توفير القدرات الدبموماسية-4

 .توفير اإلمكانيات العسكرية-5

 .إمكانية تضامف أو تعاوف الدوؿ المنتجة لتأييد قرارات الدولة القائمة بالتأميـ-6

 :عقود المقاولة- 4

ينص عقد المقاولة عمى اعتبار الشركة األجنبية مجرد مقدـ خدمات لممؤسسة أو الشركة الوطنية 

وتختمؼ ، (2)والتي تممؾ وحدىا النفط المستخرج ومعدات اإلنتاج، التي تقـو بتوجيو العمميات 

آخر مف ا وقد اتبعت بعض الدوؿ نمط، عقود المقاولة مف بمد إلى آخر ومف حالو إلى أخرى 

حيث ال يتحمؿ المتعاقد األجنبي أي مخاطر بؿ يكتفي ، العقود يعرؼ بعقد المساعدة الفنية 

وىذا النوع مف العقود يعكس رغبة الدولة في ، بتقديـ الخدمة في إحدى مراحؿ الصناعة النفطية 

 (3)استغالؿ الثروة النفطية بشكؿ مستقؿ

                                                 

 (
1
 .345ص،1992جدة دار حافظ لمنشر و التوزيع ،اقتصاد النفط ، سيد فتحي احمد الخولي (

 (
2
المنشأة العامة ، طرابمس، العالقات الدولية في دوؿ االوبؾ اوجييا القانونية ، عبدالرازؽ المرتضي سميماف (

 . 342ص،1983لمتوزيع و االعالف 
 (

3
 . 406نفس المصدر السابؽ ص ، عبدالرازؽ المرتضي سميماف (
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 :الشركات الوطنية-5

، وذلؾ لمسيطرة عمى مقدراتيا النفطية ، قامت الدوؿ المنتجة لمنفط بإنشاء شركات وطنية 

وسعت مف وراء ذلؾ إلى التحكـ والسيطرة في السوؽ ، وكوسيمة فعالة لتنفيذ سياساتيا النفطية 

محاولة كسر احتكار الشركات النفطية الكبرى عمى ىذه ، المحمية ودخوؿ األسواؽ العالمية 

 .(1)وما يترتب عمى ذلؾ مف زيادة اإليرادات وعائدات الدولة مف قطاع النفط، األسواؽ 

  (: EPSA)اتفاقيات االستكشاف ومقاسمة اإلنتاج -6

 سنو يستثمر 30 إلى 20ىي عبارة عف عممية استثمارية لفترة معينو مف الزمف عادة ما بيف 

ومف تـ عند بموغ مرحمة اإلنتاج يسترجع ما ، بموجبو المستثمر األجنبي مف اجؿ االستكشاؼ 

ثـ يحصؿ عمى نسبة معينو مف  ( Cost oil)أنفقو في شكؿ نفط خاـ وىو ما يسمى بنفط الكمفة 

وىذه النسبة متوقفة عمى درجو المخاطرة الرأسمالية وعمى أسعار النفط ، اإلنتاج ربحا لالستثمار 

نما ىي نسبة موضع تفاوض بيف المستثمر  العالمية وعمى كمفة اإلنتاج وىي ليست نسبة ثابتة وا 

 .(2)والدولة المضيفة

 بإصدار مرسوـ تعمف فيو أف جميع 1973اتبعت ليبيا نظاـ االستكشاؼ وبدأت العمؿ بو سنو 

 1974اإلنتاج ومع حموؿ سنو  المقبمة مع الشركات األجنبية ستكوف في شكؿ مقاسمو الترتيبات

تطبيؽ ىذا النمط مف العقود بيا حيث تـ التعاقد بموجب ىذا النوع مف االتفاقيات مع بعض  بدأ

موجيؿ  ، توتاؿ ، الفا الحيتف ، اجيب ، اسو ، اوكسيدتنا  )الشركات األجنبية و ىي

  (.EPSA1)وأطمؽ عمييا عقود االستكشاؼ و مقاسمة اإلنتاج األولى ، (براسبترو ، 

                                                 

 (
1
المنشأة العامة ، طرابمس،  القانونية االعالقات الدولية في دوؿ االوبؾ اوجيو، عبدالرازؽ المرتضي سميماف (

 . 342ص،1983لمتوزيع و االعالف 
 (

2
 . 13.4.2007 برنامج اكثر مف رأي www.google.com    لقناة الجزيرة ، فاضؿ الجمبي (
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 نتيجة 1981-1980وقد أجريت العديد مف التعديالت عمى ىذه العقود حيث عدلت سنة 

لتصبح عقود االستكشاؼ  لمتطورات الدولية وتغيير السوؽ مف سوؽ بائعيف إلى سوؽ مشترييف

كانت ىذه العقود وليدة االحتياجات العممية لزيادة رقعة ،  (EPSA2)ومقاسمة اإلنتاج الثانية 

ومساىمتيا الفعمية في جميع ، االستكشافات النفطية ومعرفة حجـ المخزوف النفطي لمدولة الميبية 

التي طورت فييا  ، 1988مراحؿ العمميات النفطية واستمر العمؿ بيذه االتفاقيات حتى عاـ 

ومازاؿ يجري التعاقد ، (EPSA3)االتفاقيات لتصبح اتفاقية االستكشاؼ ومقاسمة اإلنتاج الثالثة 

عداد  ، 2004عمى أساسيا حتى عاـ  ثـ أجريت دراسة لتطوير ىذا الجيؿ مف االتفاقيات وا 

،وىى مستمر العمؿ بيا حتى وقتنا (EPSA4)نموذج اتفاقية االستكشاؼ ومقاسمة اإلنتاج الرابعة

 (1 ).الحالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 (
1
 . www.google.com  2005،ضرائب النفط في ليبيا، المركز الدولي لمضرائب و االستثمار (
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ىالفصلىالثالث
ىالتطورىالتاروخيىألدطارىالنفطىالخام

 

  : مقدمة1.3

ثارة لمجدؿ ، وذلؾ ألنو  يعتبر تسعير النفط الخاـ مف أكثر المواضيع أىمية وحساسية وا 

يرادات ونفقات الدوؿ المصدرة والمستيمكة لمنفط، كما أنو يتأثر  يرتبط بشكؿ مباشر بعوائد وا 

بعوامؿ سياسية باإلضافة إلى العوامؿ االقتصادية، حيث إف النفط سمعة إستراتيجية عالمية تزداد 

أىميتيا يوما بعد يوـ، وفي نفس الوقت ىي سمعة اقتصادية ناضبة لذلؾ يجب وضع السياسات 

التسعيرية التي تحفظ حؽ الدوؿ المنتجة والمصدرة وتضمف استدامة ىذا المورد الناضب أطوؿ 

فترة زمنية ممكنة ؛وبناء عمى ذلؾ سيتضمف ىذا الفصؿ دراسة ألىـ التطورات التي حصمت 

 في الواليات المتحدة، وذلؾ مف خالؿ تقسيـ الدراسة 1858ألسعار النفط الخاـ منذ اكتشافو عاـ 

تبدأ الفترة الزمنية األولى منذ اكتشاؼ النفط وحتى نياية فترة الستينيات، ، إلى ثالث فترات زمنية

والفترة الزمنية الثانية تدرس تطورات أسعار النفط الخاـ خالؿ السبعينيات والثمانينيات، في حيف 

 .تتضمف الفترة الزمنية الثالثة تطورات األسعار منذ بداية التسعينيات وحتى اآلف

وقبؿ البدء في عرض تطورات األسعار البد مف المرور عمى بعض المفاىيـ االقتصادية 

 .المرتبطة بموضوع الدراسة

 : مفيوم السعر النفطي وأنواعو 2.3

  CROUD OIL PRICE  سعر النفط الخام   1.2.3

يقصد بو قيمة السمعة النفطية معبرا عنيا بوحدات نقدية محددة وفي زماف ومكاف 

محدديف،أي ىناؾ عالقة بيف القيمة لمشيء وسعرىا المحدد ليا وىي عالقة غير ثابتة بؿ متغيرة 
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وىذا التغير ناجـ عف تأثير وتداخؿ عدة عوامؿ منيا ما ىوا قتصادي ، وسياسي، واجتماعي، أو 

 . بناء عف طبيعة السوؽ

  POSTED PRICE  (الرسمي)  السعر المعمن 2.2.3

ىو السعر الذي تعمنو الشركات أو الدوؿ المنتجة ليتـ التعامؿ بو في السوؽ ،وقد كاف 

 حساب األتاوى وضرائب الدخؿ يتـ عمى أساس ىذا السعر 

    SPOT PRICE     سعر السوق الفوري3.2.3

ىو السعر الذي يتحدد بيف األطراؼ التي تتمتع باستقاللية تامة فيما تتخذه مف قرارات 

 . بشأف إنجاز صفقة نفطية، أي ىو السعر السائد  في السوؽ عند إتماـ الصفقة فعال

    REAL PRICE  السعر الحقيقي4.2.3

ىو السعر بعد خصـ نسبة التضخـ والتغير في القيمة الشرائية لمعمالت الرئيسية المتداولة 

 :  CONVERSION PRICE  سعر التحويل5.2.3.

 .ىو السعر الذي يتفؽ عميو عند بيع النفط مف شركة إلى شركة أخرى مف نفس المجموعة

     NET BACK ARRANGEMENT PRICE  السعر الترجيعي6.2.3

ىو سعر الوحدة النفطية عمى أساس متوسط أسعار المنتجات النفطية المتفؽ عمييا 

أي أف ىذا السعر في مقداره ومستواه ،مطروحا منو تكمفة تكرير الوحدة النفطية وىامش الربح منيا

 يستند إلى السعر الفوري لمخاـ وكذلؾ لمسعر الترجيعي السائد في السوؽ الفورية

     REROSPECTIVE. ARRANGEMENT PRICE  السعر اإلرجاعي7.2.3

 .ىو السعر الذي يحسب عمى أساس السعر الفوري لمخاـ أو عمى أساس السعر الترجيعي

 

 
38 



 

 

     BARTER. ARRANGEMENT PRICE  سعر المقايضة النفطي8.2.3

 ىو السعر الذي يحدد قيمة السمعة النفطية استنادا إلى سعر يكوف أقؿ مف السعر الفوري 

أي أف ىذا السعر لممقايضة النفطية بيف األطراؼ المتبادلة نجـ عف ، أو ىو السعر المتحقؽ 

ووجد في السوؽ الفورية مف اجؿ تسييؿ ، حالو فائض مف العرض النفطي في السوؽ الدولية 

عمميات التبادؿ السممي النفطي باالستناد إلى األسعار الفورية مف جانب واألسعار الرسمية مف 

 .وبصورة تقؿ عنيا في مقداره النقدي لذلؾ يكوف مائال لمسعر المتحقؽ، جانب أخر 

  REALIZED PRICE  السعر المتحقق9.2.3

 .ىو السعر الفعمي لمنفط عند بيعو في السوؽ

       PROFIT  الربح10.2.3

ىو الفرؽ بيف سعر ونفقة إنتاج برميؿ النفط الخاـ باستخداـ الوحدات اإلنتاجية فوؽ 

 .الحدية، أو الفرؽ بيف الفرصة البديمة لعوامؿ اإلنتاج وبيف البرميؿ الذي تسيـ في إنتاجو

    ROYALTY  اإلتاوة11.2.3

 (بمقتضى اتفاؽ) تعني المدفوعات النقدية أو العينية التي يمتـز بأدائيا صاحب االمتياز 

إلى الدولة المضيفة، وذلؾ عف كؿ وحدة إنتاج بترولي يحصؿ عميو الطرؼ األوؿ مف المنطقة 

 .ويعتبر كتعويض عف النفط المستخرج عمى اعتبار أنو مورد ناضب، التي يغطييا اتفاؽ االمتياز

    INCOME TAX  ضريبة الدخل12.2.3

ىي مقدار ما تدفعو الشركة المنتجة لمنفط لمدولة صاحبة حقوؽ النفط كضريبة عما تحققو 

 .  (1)مف أرباح والتي تحسب عمى أساس الفرؽ بيف السعر المعمف وتكمفة اإلنتاج

                          

                                                 

 (
1
 . 347ص  ، 2003،لمنشر و التوزيع الزاوية ، دار شموع الثقافة ، مبادئ اقتصاد النفط ، محمد الدوري (
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 :تطورات أسعار النفط الخام منذ اكتشافو وحتى نياية الستينيات   3.3

 :  أسعار النفط الخام منذ اكتشافو وحتى نياية الثالثينيات1.3.3

 بوالية بنسمفينيا في الواليات المتحدة 1859اكتشؼ النفط الخاـ لممرة األولى عاـ 

ى وتـ بيع البرميؿ بمبمغ عشريف دوالرا خالؿ نفس العاـ / ب30األمريكية، وبدأ اإلنتاج بمعدؿ 

؛ونتيجة لدخوؿ العديد مف المنتجيف في ىذه الصناعة واالستخداـ المحدود ليذا المصدر الجديد 

زاد المعروض مف النفط الخاـ ، لمطاقة ، باإلضافة لشيوع استخداـ الفحـ والخشب آنذاؾ 

 دوالرا لمبرميؿ، ثـ انخفض في العاـ التالي ليصؿ 9.59 إلى 1860فانخفض سعره عاـ 

 دوالر، وكنتيجة النخفاض رأس الماؿ المستخدـ في استخراج النفط الخاـ مف قبؿ 0.49إلى

المنتجيف الجدد أصبحت المنافسة أمرا حتميا وميد ذلؾ لوجود شركة قائدة برأس ماؿ كبير ىي 

حيث سيطرت ىذه الشركة عمى الصناعة النفطية لعقود مف  (ستاندرد أويؿ أوؼ نيوجرسي)شركة 

ولـ يقتصر إنتاج النفط الخاـ فقط عمى الواليات المتحدة حيث أنتج في رومانيا وكندا . (1)الزمف

، كذلؾ أنتجت دوؿ عربية ىي العراؽ والكويت وقطر والسعودية 1900واالتحاد السوفييتي عاـ 

 .1930-1905والجزائر ما بيف 

 لمفترة 1.29 دوالرا و0.95 واستمر سعر برميؿ النفط الخاـ بالتذبذب حيث كاف ما بيف 

 شركات نفط أخرى منافسة لشركة ستاندرد أويؿ أىميا 1900، كما ظيرت عاـ 1880-1899

شركة نفط الخميج، وشركة تكساس، وقامت ىذه الشركات بإنتاج كميات كبيرة مف النفط الخاـ 

وحددت أسعار جديدة لو مما دعى شركة ستاندرد أويؿ لالتفاؽ مع ىاتيف الشركتيف لتوحيد 

 .                                          األسعار مف خالؿ أخذ متوسط أسعار نفط الشركات الثالث ليكوف سعر البرميؿ الواحد 

                                                 

 (
1
نواؼ الرومي، منظمة األوبؾ وأسعار النفط الخاـ العربي، الدار الجماىيرية لمنشر والتوزيع واإلعالف، (

 . 26، ص2000مصراتة، 
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 وانخفض ليصبح 1900 دوالرا عاـ 1.19كاف سعر برميؿ النفط الخاـ األمريكي الجديد 

 وذلؾ بسبب دخوؿ شركات أخرى لسوؽ النفط وتدخؿ الحكومات مف 1911 دوالرا عاـ 0.61

 حتى وصمت 1911أجؿ حؿ االحتكار النفطي، ثـ بدأت األسعار في االرتفاع مف جديد عاـ 

 في زيادة الطمب 1914وقد ساىمت الحرب العالمية األولى عاـ ، 1913 دوالرا عاـ 0.95إلى 

العالمي عمى النفط الخاـ الستخدامو كوقود في الحرب وأدى ذلؾ الرتفاع سعر البرميؿ مف النفط  

1920 دوالرا عاـ 3.07وأصبح ،  دوالرا لمبرميؿ 1.18 إلى 1918الخاـ في 
، وقد حافظ (1)

 وحتى ظيور أزمة 1920متوسط أسعار النفط الخاـ األمريكي عمى مستوى متقارب منذ عاـ 

، 1930 دوالرا لمبرميؿ مع بداية عاـ 1.19 عندما وصمت األسعار إلى 1929الكساد الكبير في 

 دوالرا لمبرميؿ، وخالؿ ىذه الفترة ظيرت 0.65ثـ انخفضت مرة أخرى في العاـ التالي لتصؿ إلى 

الشركات النفطية الكبرى كأحد أركاف السوؽ حيث كانت تتمتع بسيطرة تامة عمى صناعة النفط 

وسميت وقتيا الشقيقات الثمانية ثـ اندمجت فيما ، الخاـ مف اإلنتاج وتحديد األسعار إلى التسويؽ

بينيا لتصبح خمس شركات كبرى في وقتنا الحالي ىي اكسوف موبؿ، وشؿ، و ب ب أمكو، 

وشكمت ىذه الشركات قوة احتكار في السوؽ النفطية ضد ، وشفرف تكساكو، وتوتاؿ فينا ألؼ 

الدوؿ النامية المنتجة لمنفط الخاـ والشركات المستقمة وظمت سيطرتيا عمى السوؽ النفطية شبو 

وبسبب تأثيرات أزمة الكساد الكبير السمبية عمى جميع ، (2)مطمقة حتى بداية فترة السبعينيات

مجاالت النشاط االقتصادي وعمى تسعير النفط الخاـ  بشكؿ خاص باإلضافة إلى ظروؼ 

 ثـ وصؿ 1930 دوالرا عاـ 1.09الحرب العالمية الثانية، انخفضت أسعار النفط الخاـ إلى 

                                                 

 (
1
 .29نفس المرجع السابؽ ، ص، نواؼ الرومي (

 (
2
فادي محمد المغيربي، تقويـ تنفيذ السياسات النفطية في ليبيا، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية االقتصاد، (

 .75، ص1996جامعة قاريونس، 
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 دوالر، وخالؿ ىذه الفترة كانت السيطرة واضحة مف قبؿ 1.02 إلى 1939برميؿ النفط الخاـ في 

 .(1)الشركات الكبرى في تحديد أسعار النفط الخاـ في العالـ

 :   أسعار النفط الخام خالل فترة األربعينيات 2.3.3

في ىذه الفترة كاف تسعير النفط الخاـ يتـ مف خالؿ قاعدة تسعيرية سميت بقاعدة نقطة 

األساس األحادية وبناء عمييا تحسب أسعار النفط الخاـ وكأنو تـ تصديره مف خميج المكسيؾ ثـ 

تضاؼ إليو تكمفة الشحف مف خميج المكسيؾ إلى منطقة االستيراد، أما السبب في اختيار سعر 

بتروؿ خميج المكسيؾ كسعر تأشيري فذلؾ يرجع إلى أف ىذا الخميج وقتيا كاف يعد المكاف الوحيد 

، ىذه (2)في العالـ الذي يصؿ فيو عدد الصفقات إلى قدر مف األىمية يكفي لتشكيؿ سوؽ حقيقية

القاعدة تضمف أرباحا إضافية لمشركات الكبرى مف خالؿ ممكيتيا لوسائؿ الشحف إضافة إلى 

أرباح إنتاجيا لمنفط الخاـ ، كما أف ىذه الشركات كانت تيدؼ مف خالؿ اتباع ىذه القاعدة إلى 

كانت ، (3)الحفاظ عمى القوة التنافسية لمنفط الخاـ األمريكي وتجنب حرب سعرية فيما بينيا

بريطانيا غير راضية عف تكاليؼ الشحف الوىمية المفروضة عمى وارداتيا مف النفط الخاـ وذلؾ 

لكونيا أكبر مستورد لمنفط الخاـ خالؿ تمؾ الفترة باإلضافة إلى زيادة نشاطيا العسكري ، نتيجة 

 االتفاؽ عمى أسعار جديدة بحيث تحدد األسعار وفقا لمنفقات الحقيقية 1945لذلؾ تـ في 

 .لمشحف

 ىذه الطريقة لـ تستمر طويال حيث اكتشفت أمريكا انخفاض قوتيا التنافسية أماـ النفط 

تـ تعديؿ االتفاقية إلى تسعيرة جديدة اتفؽ ، الخاـ لشرؽ األوسط الذي كانت أسعاره منخفضة 

                                                 

  (
1
 .36نفس المرجع السابؽ ، ص، فادي محمد المغيربي(

(
2
، 1991 كامؿ بكري، وآخروف، الموارد واقتصادياتيا، دار النيضة العربية لمطباعة والنشر، بيروت، (

 . 185ص
 (

3
 .312، ص1998سيد فتحي أحمد الخولي، اقتصاد النفط، دار جدة، الطبعة الخامسة، (
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فييا عمى إيجاد نقطة أساس ثانية تقع في الخميج العربي بذلؾ أصبح لألسعار نقطتي أساس 

األولى في خميج المكسيؾ والثانية في الخميج العربي، ووافقت الشركات الكبرى عمى ىذا التعديؿ 

ألنيا كانت قد لجأت إلى إيجاد نقطة تعادؿ بيف سعر النفط الخاـ في الخميجيف في ميناء نابولي  

جنوب إيطاليا وذلؾ عمى أساس تساوي المسافة بيف كؿ مف المنطقتيف وميناء نابولي، وترتب 

عمى ىذا النظاـ التسعيري زيادة القدرة التنافسية لنفط الخاـ لشرؽ األوسط تجاه النفط الخاـ 

األمريكي إذ أف تكمفة نقؿ النفط الخاـ العربي إلى مناطؽ عديدة في العالـ أصبحت أقؿ مف تكمفة 

 أصبحت واردات أوروبا مف أمريكا 1947عاـ ، نقؿ النفط الخاـ األمريكي إلى نفس المناطؽ 

غير ذات شأف بؿ وتحولت أمريكا إلى مستورد كبير لمنفط الخاـ وواكب ىذا التطور ارتفاع 

 2.75 إلى 1944 دوالرا عاـ 1.05تدريجي في أسعار النفط الخاـ األمريكي في تكساس مف 

 دوالرا 1.05، في حيف ارتفع سعر برميؿ النفط الخاـ العربي في رأس تنورة مف 1947دوالرا عاـ 

 ونتيجة الختالؼ األسعار المعمنة حؿ ميناء ساوثمبتوف 1947 دوالرا في 2.22 إلى 1944في 

في انجمترا محؿ ميناء نابولي كنقطة تتعادؿ فييا أسعار خميج المكسيؾ مع أسعار النفط الخاـ 

لشرؽ األوسط ، عمى الرغـ مف أف المسافة بيف ىذه المنطقة وساوثمبتوف أقصر بكثير منيا بيف 

وىذا أدى إلى ارتفاع تكاليؼ نقؿ النفط الخاـ  العربي األمر الذي . ساوثمبتوف وخميج المكسيؾ

ىذه الطريقة سميت بالتسعير عمى أساس تساوي ، يعني ارتفاع أسعار النفط الخاـ العربي

، وبعد أف توقؼ تصدير النفط الخاـ األمريكي إلى أوروبا بدأت (1)األسعار في ساوثمبتوف

الشركات النفطية تمارس سياسة تخفيض األسعار سواء في خميج المكسيؾ أو في الشرؽ األوسط 

في حيف بقيت األسعار في تكساس ثابتة ، ثـ طبقت صيغة تسعير جديدة تتخذ مف الخاـ 

الفنزويمي الذي تصدره شركات النفط األمريكية إلى أوروبا مقياسا تأشيريا بمعنى أف ىذه الشركات 

                                                 

 (
1
 .187كامؿ بكري، وآخروف، مرجع سبؽ ذكره، ص(
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بالتالي فإف تحديد ، كانت تعتبر الخاـ الفنزويمي كما لو أنو قد تـ شحنو مف الواليات المتحدة 

نما لمشيئة   أسعار النفط الخاـ خالؿ ىذه الفترة لـ يكف يخضع لعوامؿ الطمب والعرض وا 

وابتداء ، الواليات المتحدة التي كانت شركاتيا تسيطر عمى الجزء األكبر مف سوؽ النفط العالمي

 تمكف النفط الخاـ العربي مف أف يصدر إلى دوؿ أوروبا الغربية وتزايدت خالؿ الفترة 1947مف 

 التي تميزت بإىماؿ القواعد التسعيرية السابقة لمصالح الدوؿ المنتجة 1950-1947مف 

 1948والمصدرة و رعت مصالح الشركات الكبرى ، وكرد فعؿ أعمنت الحكومة الفنزويمية في 

مف أرباحيا المتحققة مف إنتاج النفط الخاـ في أراضييا % 50إصدارىا قانونا بحصوليا عمى 

يراف في 1951، ثـ الكويت عاـ 1950وحذت السعودية حذو فنزويال عاـ   1952، والعراؽ وا 

وسميت ىذه الطريقة بقاعدة مناصفة األرباح، وأدى اتباعيا إلى زيادة إيرادات الدوؿ المنتجة إلى 

 .(1) سنتا لمبرميؿ الواحد بعد إضافة اإلتاوة80 إلى70مبمغ يتراوح بيف 

 :   أسعار النفط الخام خالل فترة الخمسينيات3.3.3

ىذه الفترة كانت فترة تقمبات في أسعار النفط الخاـ لشرؽ األوسط بيف ارتفاع وانخفاض 

 :    لألسباب اآلتية

تزايد الطمب األمريكي عمى النفط الخاـ لشرؽ األوسط حيث تحولت الواليات المتحدة إلى  .1

 بسبب عدـ قدرة العرض عمى مجاراة الطمب 1948دولة مستوردة لمنفط الخاـ منذ عاـ 

 . (2)المتزايد عمى النفط الخاـ محميا

 يكوف 1955توقيع شركة مصر األىمية لمنفط اتفاقية مع الشركة اإليطالية الوطنية عاـ  .2

 .مف أرباح عمميات استخراج النفط الخاـ% 75بمقتضاىا نصيب مصر 

                                                 

 (
1
 .45نواؼ الرومي، مرجع سبؽ ذكره، ص(

(
2
 .6 31 سيد فتحي أحمد الخولي، مرجع سبؽ ذكره، ص(
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، 1956إغالؽ قناة السويس أماـ المالحة العالمية بسبب العدواف الثالثي عمى مصر في  .3

واضطرار ناقالت النفط إلى الدوراف حوؿ رأس الرجاء الصالح وبالتالي زيادة تكاليؼ 

 . الشحف

رغبة بعض الدوؿ المنتجة إنشاء شركات نفط وطنية ، حيث وصؿ سعر برميؿ النفط  .4

 3.07 دوالرا ، بينما وصؿ سعر الخاـ الفنزويمي إلى 3.25 إلى 1957األمريكي عاـ 

 .دوالرا 

ىذه الزيادة في أسعار النفط الخاـ العربي كانت آخر زيادة نفذتيا شركات النفط الكبرى منذ  .5

1971تمؾ الفترة وحتى اتفاقية طيراف في 
(1). 

لـ تكف الشركات الكبرى راضية عف ىذا االرتفاع في األسعار، فركزت جيودىا عمى 

محاولة تخفيض أسعار النفط الخاـ وفعال بدأت األسعار في االنخفاض في نياية الخمسينيات 

 :(2)وذلؾ لألسباب اآلتية

 لحماية المنتجيف 1959قياـ الواليات المتحدة بفرض قيود عمى استيراد النفط الخاـ عاـ  .1

 .الصغار واتباع نظاـ الحصص في االستيراد

 .زيادة عرض النفط الخاـ في دوؿ الشرؽ األوسط بعد استقالؿ دوؿ شماؿ إفريقيا .2

 سنتا لمبرميؿ 15إعالف شركات النفط العاممة في فنزويال تخفيض أسعارىا المعمنة بمقدار  .3

 .1959عاـ 

 انعقد المؤتمر العربي األوؿ لمنفط كرد فعؿ تجاه تخفيض أسعار 1959وفي إبريؿ عاـ 

النفط الخاـ، وذلؾ في القاىرة وأصدر قرارات كاف مف أىميا توجيو توصية لمشركات الكبرى مف 

                                                 

 (
1
 .61نواؼ الرومي، مرجع سبؽ ذكره، ص(

(
2
 .317 سيد فتحي أحمد الخولي، مرجع سبؽ ذكره، ص (
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أجؿ التشاور مع الدوؿ العربية النفطية قبؿ إجراء أي تعديؿ في األسعار المعمنة ، غير أف ىذه 

الشركات تجاىمت نداء البمداف العربية وقامت بتخفيض األسعار، مما دعى الدوؿ العربية المنتجة 

 .    1960لمنفط الخاـ إلى اإلعالف عف ميالد األوبؾ في أغسطس عاـ 

 :   أسعار النفط الخام خالل فترة الستينيات4.3.3

 في بغداد تـ اإلعالف عف تأسيس منظمة الدوؿ المصدرة 1960في سبتمبر مف عاـ 

 كمنظمة ذات مركز دولي 1962لمبتروؿ، وتـ تسجيميا لدى ىيئة األمـ المتحدة في نوفمبر عاـ 

بيف الحكومات، وكاف السبب الرئيسي إلنشاء ىذه المنظمة ىو رغبة الدوؿ المنتجة والمصدرة 

وتـ اإلعالف عنيا بحضور السعودية ، لمبتروؿ المحافظة عمى استقرار أسعار النفط الخاـ 

يراف وفنزويال ، باإلضافة إلى ممثميف عف جامعة الدوؿ العربية ، وكانت  والكويت والعراؽ وا 

 :(1)المنظمة تيدؼ إلى

 .تنسيؽ وتوحيد السياسات النفطية لمدوؿ األعضاء وتحديد أفضؿ الطرؽ لحماية مصالحيا .1

المشاركة الفعالة في وضع القرارات التسعيرية التي تضمف استقرار األسعار في األسواؽ  .2

 .العالمية

المشاركة الفعالة في وضع السياسات اإلنتاجية التي تضمف مصالح الدوؿ المنتجة  .3

 .والمستيمكة

 .تحقيؽ عائد عادؿ عمى االستثمارات في الصناعة النفطية .4

كاف اليدؼ األىـ ىو رغبة الدوؿ المنتجة والمصدرة لمنفط الخاـ في خمؽ جياز يقـو نيابة 

عنيا بالتفاوض مع الشركات الكبرى المحتكرة ليذه الصناعة والوصوؿ إلى حموؿ مرضية لجميع 

 بعض اإلنجازات اإليجابية 1970وقد حققت منظمة األوبؾ منذ تأسيسيا وحتى عاـ ، األطراؼ 

                                                 

(
1
 .324نفس المرجع السابؽ ، ص ،  سيد فتحي أحمد الخولي (
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لصالح الدوؿ األعضاء فييا فيما كانت الشركات الكبرى تشكؿ خالؿ تمؾ الفترة تكتال قويا ضد 

لغاء ، تمؾ الدوؿ  ومف أىـ ىذه اإلنجازات ما حققتو في مجاؿ تسعير النفط الخاـ وتنفيؽ الريع وا 

 . وسنتناوؿ ىذه النقاط بشئ مف التفصيؿ(1)سماحات التسويؽ

 :  تسعير النفط الخام .أ 

 توجيو نداء لمشركات الكبرى مف قبؿ المنظمة إلعادة النظر في تسعير نفط 1961تـ في  -

 .الخاـ لمنظمة وكذلؾ عوائدىا النفطية

 طالبت المنظمة الشركات العاممة في أراضييا  بإلغاء التخفيضات التي تجرييا 1964في  -

عمى األسعار المعمنة عند احتساب العائد الحكومي لكف الشركات رفضت الطمب إلى أف 

 .1971تـ  عقد اتفاقية طيراف عاـ 

 أصدرت ليبيا قانونا تـ بموجبو فرض دفع ضريبة الدخؿ عمى أساس األسعار 1965في  -

المعمنة بدال مف األسعار الحقيقية عمى الشركات العاممة في أراضييا، وقد أيدت أوبؾ ىذا 

 .القرار

 أصدرت المنظمة بيانا بضرورة زيادة األسعار المعمنة لمبرميؿ مف النفط 1968في  -

 .(بياف المنظمة)أعضائيا وأطمؽ عميو 

 نجحت ليبيا في زيادة سعر نفطيا المعمف واعتبرت ىذه الخطوة األولى لنجاح 1970عاـ  -

 .1971مفاوضات طيراف في 

 مع شركات النفط الكبرى عمى زيادة سعر نفط األعضاء فييا 1970اتفقت المنظمة عاـ  -

 :وفي نفس العاـ قررت المنظمة اآلتي، ( سنتات لمبرميؿ9الثقيؿ والمتوسط بمقدار )

                                                 

(
1
 .   68  نواؼ الرومي، مرجع سبؽ ذكره، ص(
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زيادة األسعار المعمنة بشكؿ موحد بحيث تعكس التغيرات الحاصمة والتي تحصؿ  .1

 .في السوؽ النفطية 

 .  اتباع طريقة جديدة في تنسيؽ فروقات األسعار المعمنة لمدوؿ األعضاء .2

العمؿ عمى إزالة فروقات األسعار لمنفط الخاـ المتشابية في الدوؿ األعضاء مع  .3

 .األخذ في االعتبار فروقات الكثافة والموقع الجغرافي 

جعؿ الحد األدنى لمضريبة التي تدفعيا الشركات النفطية العاممة في أراضي الدوؿ  .4

 %(.55)األعضاء عند نسبة 

استطاعت المنظمة منع حدوث أي تخفيضات في األسعار المعمنة طواؿ فترة  .5

 .الستينيات

 :تنفيق الريع .ب 

جزءا مف نفقات  (اإلتاوة)رفضت الشركات النفطية الكبرى طمب المنظمة اعتبار الريع 

اإلنتاج حيث كانت تعتبره جزءا مف األرباح وذلؾ بموجب اتفاقية مناصفة األرباح حيث النسبة 

مف قيمة برميؿ النفط الخاـ المستخرج، % 25الي  % 12.5المقررة عالميا ليذا الريع تتراوح بيف 

في ىذا ، فيجب عمى الشركات احتسابيا ودفعيا لمحكومة المعنية قبؿ تقسيـ األرباح بيف الطرفيف 

 أف لكؿ عضو فييا الحؽ في مفاتحة الشركة المعنية في أف 1962المجاؿ قررت المنظمة في 

تحدد دفعات الريع بنسبة موحدة تراىا الدوؿ األعضاء عادلة وال تعتبر دفعة عمى حساب ضريبة 

 .  واستغرؽ التنفيذ عدة سنوات1964الدخؿ المستحقة ، ولـ توافؽ الشركات عمى ذلؾ حتى عاـ 

 :تخفيض ومن ثم إلغاء سماحات التسويق .ج 

 ىي مبالغ كانت تخصميا الشركات مف سعر البرميؿ الخاـ بموجب :سماحات التسويق

اتفاؽ مسبؽ بينيا وبيف أعضاء المنظمة باعتبارىا نفقة تسويؽ النفط الخاـ، وقد اتفقت المنظمة 
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لمبرميؿ،  ( سنت0.5)إلى  ( سنت2) عمى تخفيض ىذه السماحات مف 1968مع الشركات عاـ 

 . قررت منظمة األوبؾ إلغاء جميع سماحات التسويؽ الممنوحة لمشركات 1970وفي عاـ 

وبعد نجاح األوبؾ نسبيا في تحقيؽ أىداؼ ىامة في المجاؿ النفطي بدأت بعض الدوؿ 

العربية المنتجة لمنفط الخاـ في تأسيس منظمة عربية مختصة في شؤوف النفط العربي وفي يناير 

(1)عاـ
  اجتمع وزراء النفط لكؿ مف السعودية والكويت وليبيا في بيروت وأعمنت ميالد     1968

كمنظمة تيدؼ إلى تحقيؽ التعاوف التاـ بيف األعضاء  (منظمة الدوؿ العربية المصدرة لمبتروؿ  )

في مختمؼ أوجو النشاط النفطي، وتحديد السبؿ والوسائؿ لمحفاظ عمى مصالح الدوؿ األعضاء ، 

ويعتبر استخداـ ، (2)وتأميف وصوؿ النفط الخاـ إلى األسواؽ الستيالكو بشروط عادلة ومعقولة

 . أىـ إنجازات األوابؾ1973النفط الخاـ كسالح خالؿ حرب أكتوبر عاـ 

بالتالي فإف فترة الستينيات ىي الفترة األىـ بالنسبة لمدوؿ المنتجة والمصدرة لمنفط الخاـ 

منذ اكتشافو وبداية النشاط النفطي، حيث كانت سيطرة الشركات الكبرى واضحة خالؿ الفترات 

السابقة استطاعت الدوؿ المنتجة خالؿ فترة الستينيات ، أف تتخذ مواقؼ وردود أفعاؿ قوية كاف 

ليا األثر الكبير في سياسات اإلنتاج والتسعير، وأدت إلى زيادة عوائدىا والحفاظ عمى استقرار 

األسعار عمى األقؿ خالؿ تمؾ الفترة، والجدوؿ التالي يوضح تطورات األسعار المعمنة لمنفط 

 . (3)(1970-1945)الخاـ العربي الخفيؼ خالؿ الفترة 

 

 

 
                                                 

(
1
 . 331  سيد فتحي أحمد الخولي، مرجع سبؽ ذكره، ص (

(
2
 .151، ص1979 محمد أزىر السماؾ، اقتصاديات النفط ، (

(
3
 .319 -318 سيد فنحي أحمد الخولي، مرجع سبؽ ذكره، ص(
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 (1-3)جدوؿ رقـ 

  (1970-1945) (الرسمي)تطور أسعار برميؿ النفط العربي الخاـ المعمف 

 السعر المعمن السنة
1945 1.05 
1946 1.05 

 ( في ديسمبر1.60 )1.20 (مارس)  1947
 ( في مارس2.18 )2.06 (يناير)  1948
 ( في يوليو1.88 )2.02 (إبريؿ)  1949
 ( في يوليو1.81 )1.75 (يناير)  1950

1951 1.75 
1952 1.75 
1953 1.97 
1954 1.97 
1955 1.97 
1956 1.97 
1957 1.12 
1958 2.12 
1959 1.94 
1960 1.80 
1961 1.80 
1962 1.80 
1963 1.80 
1964 1.80 
1965 1.80 
1966 1.80 
1967 1.80 
1968 1.80 
1969 1.80 
1970 1.80 

 

 . 318، ص 1998.الطبعة الخامسة. سيد فتحي أحمد الخولي ، اقتصاد النفط ، دار جدة : المصدر
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عرض وطمب النفط الخاـ خالؿ الفترة               (2-3)كما يبيف الجدوؿ التالي جدوؿ 

 . بآالؼ البراميؿ يوميا (1900-1967)

 (2-3)جدوؿ رقـ 
 العرض والطمب عمى النفط

                                 اآللؼ البراميؿ
 العرض الطمب السنة
1900 150 149 
1912 370 352 
1922 780 859 
1932 1200 1310 
1938 1800 1988 
1947 2700 3020 
1950 3920 3802 
1955 4900 5107 
1960 7884 8037 
1961 8384 8570 
1962 9070 9291 
1963 9804 10003 
1964 10505 10776 
1965 11333 11570 
1966 12194 12551 
1967 13088 13482 

 

 . 319، ص1998الطبعة الخامسة،.دار جدة. اقتصاد النفط .سيد فتحي أحمد الخولي : المصدر
 

 : تطورات أسعار النفط الخام خالل فترة السبعينيات والثمانينيات  4.3

 :   أسعار النفط الخام خالل فترة السبعينيات1.4.3

شيدت ىذه الفترة تغيرات كبيرة وعديدة في سياسات التسعير، وذلؾ مف خالؿ االتفاقيات 

المتتالية التي أجريت ، مف اتفاقية طيراف، إلى اتفاقية طرابمس، إلى اتفاقيتي جنيؼ األولى 

باإلضافة إلى محاوالت الدوؿ المنتجة لمنفط الخاـ لسيطرة عمى مواردىا وذلؾ مف ، والثانية 

 .خالؿ التأميـ الكمي أو الجزئي
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 :   اتفاقية طيران1.1.4.3

 ظيرت الدوؿ المصدرة لمنفط الخاـ كطرؼ قوى 1971في مؤتمر طيراف في فبراير عاـ 

في المفاوضات مع الشركات الكبرى مف خالؿ التيديد بالحد مف اإلنتاج ، وقد اشترؾ في تمؾ 

 شركة أمريكية ، وشركة يابانية ، وست شركات أوروبية كطرؼ واحد سميت 16المفاوضات 

أما الطرؼ اآلخر فكاف مكونا مف دوؿ الخميج العربي المصدرة ، بمجموعة الثالثة والعشريف 

يراف، وتـ االتفاؽ عمى زيادة موحدة في األسعار المعمنة مقدارىا  لمنفط الخاـ السعودية والعراؽ وا 

 كما رفع معدؿ 1975حتى عاـ % 2.5 سنتا لبرميؿ النفط الخفيؼ مع زيادة سنوية مقدارىا 35

وقد مثمت ىذه االتفاقية تحوال رئيسيا في ميزاف القوى االقتصادية ، كحد أدنى % 55الضريبة إلى 

لصالح الدوؿ المنتجة لمنفط الخاـ في صراعيا مع الشركات الكبرى ، وزادت الدوؿ المنتجة مف 

مجيوداتيا لتحقيؽ السيطرة عمى مواردىا النفطية مف خالؿ التأميـ كما حدث في ليبيا والجزائر 

والعراؽ، أو مف خالؿ التأميـ عمى مراحؿ كما حدث في السعودية والكويت ودوؿ الخميج 

 .(1)األخرى

 :  اتفاقية طرابمس2.1.4.3

لـ تكف ليبيا راضية عف الزيادات التي حصمت في األسعار مف خالؿ اتفاقية طيراف لذلؾ 

جرت مفاوضات بيف ليبيا والشركات العاممة بيا عمى أساس أف الزيادات السابقة لـ تكف كافية 

وأف العالوة لشحف المسافة القصيرة لـ تكف مناسبة ، كما أنو إذا كانت الشركة الوطنية لمنفط 

قادرة عمى بيع النفط الخاـ بأسعار تتجاوز األسعار المعمنة بكثير، فيذا يعني أف ىذه األسعار 

وبذلؾ ، منخفضة كثيرا وقد أيدت كؿ مف السعودية والعراؽ والجزائر ليبيا في ىذه المفاوضات 

                                                 

 (
1
دافيد ايدنز، ترجمة محمد عزيز وفتحي أبو سدرة، النفط والتنمية في الشرؽ األوسط ، منشورات جامعة (

 .192، ص1998قاريونس، بنغازي، 
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 وأوجبت عمى كؿ شركة نفط عاممة في ليبيا االلتزاـ 1971تمت اتفاقية طرابمس في مارس عاـ 

 3.45، وتـ رفع سعر النفط الميبي ليصبح %55بالتغييرات عمى معدؿ مستقر لمضريبة يبمغ 

 دوالرا ، وكانت ىذه الزيادة لمنفط 1.16دوالرا وىو أعمى مف سعر نفط الخاـ لدوؿ الخميج بمقدار 

الخاـ الميبي نتيجة لمميزاتو المتمثمة في انخفاض نسبة الكبريت فيو ، وىذا ما دعى العراؽ إلى 

المطالبة بنفس الزيادة التي حظي بيا نفط ليبيا وذلؾ ألف نفط العراؽ يتميز بانخفاض نسبة 

 .(1)الشمع

 :  اتفاقية جنيف األولى3.1.4.3

أدى التخفيض الذي حصؿ في سعر صرؼ الدوالر األمريكي إلى انخفاض عائدات الدوؿ 

المنتجة والمصدرة لمنفط الخاـ ، عمى اعتبار أف الدوالر ىي العممة المتفؽ عمييا لمدفع في 

نصوص االتفاقيات المبرمة ، لذلؾ طالبت الدوؿ المنتجة والمصدرة لمنفط الخاـ بتعويضيا عف 

الخسائر التي لحقت بيا نتيجة ىذا االنخفاض ، بذلؾ تـ توقيع اتفاقية جنيؼ األولى في يناير 

كذلؾ % 8.49 والتي قررت رفع األسعار المعمنة لسعر برميؿ النفط الخاـ بنسبة 1972عاـ 

زيادة األسعار كمما تدىور سعر الصرؼ إزاء سمة العمالت الرئيسة في العالـ ، وتظير أىمية 

ىذه االتفاقية في أنيا منعت تدىور دخوؿ الدوؿ المنتجة والمصدرة لمنفط مقاسا بالعمالت 

 .(2)الرئيسية لمنفط والتي كانت وفقا لالتفاقية تسع عمالت رئيسية

 :   اتفاقية جنيف الثانية4.1.4.3

تقدمت الكويت باقتراح تعديالت جديدة لألسعار تضمف استقرارىا لمواجية تغيرات أسعار 

 عقد اتفاقية جديدة في جنيؼ تقضي بتعديؿ 1973صرؼ الدوالر، حيث تـ في فبراير عاـ 

                                                 

(
1
 .  203  جوديت غورني، مرجع سبؽ ذكره، ص(

(
2
 .335  سيد فتحي أحمد الخولي، مرجع سبؽ ذكره، ص(
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عما كانت عميو مف قبؿ % 11.9األسعار المعمنة لخامات الخميج وليبيا ونيجيريا  برفعيا بنسبة 

لمبرميؿ كما تضمنت االتفاقية تعديؿ كيفية عمؿ المعادلة المتبعة الحتساب المتوسط الحسابي 

وحددت المتوسط الذي  (بدال مف تسعة في جنيؼ األولى)لمتغير في قيمة إحدى عشر عممة 

سيتـ اعتماده بصورة شيرية لتعديؿ األسعار المعمنة لمخامات لدى حدوث تغيرات في أسعار 

 .العمالت مقارنة بأسعار صرؼ الدوالر التي كانت سائدة أثناء استقرار نظاـ النقد الدولي

 : 1973   تعديالت األسعار بعد اتفاقيتي جنيف خالل عام 5.1.4.3

برزت خالؿ ىذه الفترة حاجة الدوؿ المنتجة والمصدرة لمنفط الخاـ إليجاد طريقة لتسعير 

نفطيا الخاـ، والعمؿ عمى زيادة مستوى أسعارىا إلى المستوى الذي يواكب التطورات الحادثة في 

 :السوؽ النفطية والمتمثمة في

ارتفاع األسعار المتحققة لمنفط الخاـ بسبب زيادة الطمب عميو مقارنة بما ىو معروض  -

 . منيا مما أدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات النفطية في أسواؽ االستيالؾ العالمية

زيادة أرباح الشركات الكبرى وصادرات البمداف المتقدمة مقابؿ انخفاض القوة الشرائية  -

 .لعائدات دوؿ األوبؾ التي تتعامؿ مف بيف ما تتعامؿ بو الدوالر 

 بتخويؿ 1973لذلؾ تـ االجتماع في الكويت لدوؿ الخميج العربي الست في أكتوبر عاـ 

عف األسعار  % 7مف المنظمة، وأصدرت قرارىا التاريخي بزيادة أسعار نفط األوبؾ بمقدار 

 دوالرا كما ارتفع عائد 3.4السائدة ، ليصبح متوسط سعر برميؿ النفط الخاـ العربي الخفيؼ 

بيذا اعتبر ىذا ،  دوالرا 3.05 دوالرا لمبرميؿ إلى 1.77الحكومة المنتجة نتيجة ىذه الزيادة مف 

القرار إلغاءا عمميا التفاقية طيراف كما أنيي تحكـ الشركات الكبرى المطمؽ في عممية تسعير 

النفط الخاـ لبمداف األوبؾ ، حيث أصبح تحديد أسعار النفط الخاـ عمال مف أعماؿ السيادة 

 الوطنية عمى الموارد الطبيعية لمبمداف المالكة ليا ويتـ تقريره مف قبميا دوف المجوء
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 .(1)لممفاوضات

    كما اجتمع وزراء نفط دوؿ الخميج األعضاء في أوبؾ في نفس العاـ في الكويت وقرروا 

وذلؾ كرد فعؿ عمى مساندة بعض البمداف الغربية  ،سنويا % 25تخفيض اإلنتاج بمقدار 

لمعدو الصييوني وأدى ذلؾ إلى حدوث عجز  (الواليات المتحدة، ىولندا، البرتغاؿ، جنوب إفريقيا)

واضح في المعروض النفطي مقابؿ الطمب المتزايد كما أدى إلى تأثر األسعار المعمنة لمنفط 

الخاـ العربي وتصاعد األسعار المتحققة ، كما قامت إيراف ببيع نفطيا بمزايدة عمنية بأكثر مف 

 دوالر لمبرميؿ ، كؿ ذلؾ دفع المنظمة إلى التدابير السريعة لممحافظة عمى أسعار نفطيا 17

وعوائدىا مف االنخفاض ، اجتمع وزراء نفط بمداف الخميج العربي في طيراف في ديسمبر عاـ 

 :(2) وأصدروا قرارىـ الذي اعتبر أقوى مف قرار الكويت متضمنا ما يمي1973

تعتبر نافذة المفعوؿ اعتبارا مف يناير % 130زيادة األسعار المعمنة لمنفط الخاـ بنسبة  .1

1974.  

 دوالرا ، غير أف ىذه الزيادة لـ تكف 7.00زيادة العائد الحكومي مف البرميؿ الخاـ ليصبح  .2

 دوالرا لمبرميؿ 4.00مف جانب واحد حيث حققت الشركات كذلؾ زيادة في األرباح قدرىا 

 .الخاـ 

 وزيادة 34 سنتات لكؿ درجة كثافة أقؿ مف 3زيادة فروقات الكثافة بحيث أصبحت زيادة  .3

 .   34 سنتات لكؿ درجة كثافة فوؽ 6

ما حدث جعؿ مف بمداف منظمة األوبؾ تنفرد بقرارات التسعير دوف المجوء الشركات 

 .الكبرى

                                                 

(
1
 . 97  نواؼ الرومي، مرجع سبؽ ذكره، ص(

(
2
 .99نفس المرجع السابؽ ، ص،   نواؼ الرومي (
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  :1974  تغيرات األسعار خالل وبعد عام 6.1.4.3

في إبريؿ وأصدرت القرارات  (اإلمارات، قطر، السعودية)اجتمعت ثالث دوؿ خميجية ىي 

 :اآلتية

 دوالرا ، مع 11.251 سنتا ليصبح 40تخفيض سعر البرميؿ مف سعر اإلشارة بمقدار  .1

 . دوالرا لمبرميؿ10.46تحديد سعر البيع الرسمي ب 

 . دوالرا لمبرميؿ10.08زيادة معدؿ العائد الحكومي مف البرميؿ الخاـ العربي ليصبح  .2

 %.85وكذلؾ معدؿ ضريبة الدخؿ لتصبح % 20زيادة نسبة الريع لتصبح  .3

 سرياف ىذا مع األخذ في 1974وبعد اجتماعات عديدة قررت األوبؾ في ديسمبر 

االعتبار موضوع تكمفة اإلنتاج لمبرميؿ لكؿ قطر في المنظمة ، وقد سادت األسعار التي قررت 

ولكف في أكتوبر مف نفس العاـ صدر قرار لوزراء نفط األوبؾ ،  في سبتمبر1975حتى عاـ 

 دوالرا ومف ثـ ألغى 11.51ليصبح سعر برميؿ خاـ القياس % 10بزيادة األسعار المعمنة بنسبة 

، كما قررت حكومات األوبؾ في سبتمبر 1974السعر المعمف سرياف نظاـ المشاركة بيا منذ عاـ 

 غير أف تجميد األسعار استمر 1976 رفع األسعار مف جديد بداية مف منتصؼ عاـ 1975عاـ 

 طالبت فيو العراؽ 1976وعقد مؤتمر لممنظمة في إندونيسيا في مارس عاـ ، خالؿ العاـ نفسو 

، لمواجية الزيادة الكبيرة في أسعار استيرادات بمداف أوبؾ %15بزيادة األسعار بما ال يقؿ عف 

مف البمداف الصناعية الغربية وذلؾ مقابؿ إصرار بعض األعضاء عمى استمرار تجميد األسعار 

كما تـ في الدوحة في ديسمبر مف نفس العاـ عقد مؤتمر ، ألسباب سياسية أكثر منيا اقتصادية 

 :تضمف إقرار نظاميف لألسعار ألوؿ مرة عمى مستوى المنظمة وىو كالتالي

 .1977ابتداء مف يناير عاـ % 5زيادة أسعار النفط لكؿ مف السعودية واإلمارات بنسبة  -
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في المرحمة األولى التي تبدأ مف يناير % 10زيادة األسعار لبقية أعضاء المنظمة بنسبة  -

 .تبدأ في يوليو مف نفس العاـ% 5، تمييا زيادة ثانية بنسبة 1977عاـ 

ونتيجة لمتطورات السمبية في مؤتمر الدوحة عقد مؤتمر آخر لممنظمة في استوكيولـ في 

يوليو مف نفس العاـ لوضع حد لنظاـ السعريف ، وقد أحرز تقدـ نسبي في توحيد أسعار نفط 

لغاء زيادة الػ % 10األوبؾ عند زيادة  ، وتـ االتفاؽ عمى ىذه الزيادة (1)%5المقدرة سابقا وا 

وفي ديسمبر مف العاـ ،  دوالرا كسعر رسمي لبمداف األوبؾ 12.70ليصبح سعر خاـ اإلشارة 

نفسو اجتمعت أوبؾ في كراكاس وكاف ىناؾ خالؼ بيف فريقيف ، يضـ األوؿ السعودية واإلمارات 

يراف ويطالب بتجميد األسعار نظرا لوجود فائض في المعروض العالمي وحدوث  وقطر والكويت وا 

تدىور في السوؽ العالمي ، والفريؽ الثاني الذي يضـ كؿ مف العراؽ والجزائر وليبيا ونيجيريا 

بسبب التضخـ وتدىور سعر صرؼ  %10-5والذي يطالب بزيادة في األسعار بنسبة تتراوح بيف 

 ليكوف سعر 1978الدوالر، وفي نياية المؤتمر اتفؽ عمى تجميد األسعار وذلؾ حتى نياية عاـ 

 أدت االضطرابات السياسية في إيراف 1978وفي نياية عاـ ،  دوالرا 12.70النفط الخاـ العربي 

ضرابات العماؿ في حقوؿ النفط اإليرانية إلى خفض صادراتيا مما رفع األسعار الفورية لتصبح  وا 

 لذلؾ زادت السعودية إنتاجيا 1978 دوالرا لمبرميؿ خالؿ الفترة مف أكتوبر إلى نوفمبر عاـ 19

وفي اجتماع لألوبؾ في ديسمبر ،  مالييف برميؿ يوميا10ليصؿ في ديسمبر مف نفس العاـ إلى 

، بينما طالب البعض اآلخر %10 في أبو ظبي طالب بعض األعضاء بزيادة قدرىا 1978عاـ 

لتعويض الدوؿ المنتجة عف الخسائر التي لحقت بيا مف جراء تجميد % 25بزيادة  ال تقؿ عف 

األسعار لمدة عاميف في الوقت الذي تدىورت فيو قيمة الدوالر واستمرت معدالت التضخـ في 

مف العوائد النفطية، لذلؾ تـ االتفاؽ عمى إدخاؿ زيادات % 30االرتفاع مما أدى ذلؾ إلى تآكؿ 

                                                 

(
1
 . 105نواؼ الرومي، مرجع سبؽ ذكره ، ص(
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في يناير، ثـ زيادة بمقدار % 5، تبدأ بزيادة قدرىا %14.5متتالية في األسعار تصؿ إلى 

في أكتوبر % 2.611، وأخيرا زيادة مقدارىا %2.294في إبريؿ ، ثـ في يوليو بمقدار % 3.89

 .(1)مف نفس العاـ

 بدأت إيراف ببيع نفطيا في شكؿ تنفيذ عقود حيث أعمنت أف 1979في مارس عاـ 

وخالؿ ، 1980 و1979 مميوف برميؿ يوميا خالؿ عامي 2.8صادراتيا لف تصؿ ألعمى مف 

اجتماع جنيؼ قرر المجتمعوف إجراء تعديؿ آخر في األسعار في الربع األخير مف نفس العاـ 

بحيث يترؾ لكؿ عضو حرية إضافة عالوة التسويؽ، وفي إبريؿ خفضت السعودية % 8.7بنسبة 

 مميوف برميؿ في اليـو بعد عودة النفط اإليراني إلى السوؽ ، وخالؿ النصؼ 8.5إنتاجيا إلى 

 . دوالرا لمبرميؿ24 بدأت األسعار في التزايد حتى وصمت إلى 1979الثاني مف عاـ 

ىذه الفترة تميزت بتصحيح االختالؿ الذي ساد العالقات بيف أطراؼ الصناعة النفطية 

لفترة امتدت لنصؼ قرف وقع فييا الكثير مف الظمـ عمى الدوؿ المنتجة والمصدرة لمنفط وساعد 

عمى ذلؾ العديد مف العوامؿ التي ميدت مفاوضات األوبؾ في اتجاه زيادات األسعار، أىـ ىذه 

العوامؿ يتمثؿ في زيادة جانب الطمب وانخفاض جانب العرض بسبب  انخفاض صادرات 

السعودية بسبب توقؼ خط األنابيب الممتد مف الظيراف إلى صيدا حوالي ثمانية أشير بسبب 

% 22كذلؾ انخفاض معدالت اإلنتاج الميبي بنسبة ، 1970 و1969انفجاره مرتيف خالؿ عامي 

، 1969 وانقالب عاـ 1967نتيجة زيادة قوتيا التفاوضية في أعقاب إغالؽ قناة السويس عاـ 

وقد واكب ىذا االنخفاض في ، وانخفاض إنتاج كؿ مف الواليات المتحدة وفنزويال ونيجيريا

العرض زيادة في الطمب عمى النفط في الدوؿ الرئيسية المستيمكة مثؿ أوروبا الغربية والياباف 

والواليات المتحدة ، ىذا باإلضافة إلى زيادة استيالؾ متصاعدة لمصادر الطاقة والتي يشكؿ 

                                                 

(
1
 .361سيد فتحي أحمد الخولي ، مرجع سبؽ ذكره ، ص(
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كذلؾ ارتفاع % 45.7النفط أىميا حيث ارتفعت مساىمتو في إجمالي استيالؾ الطاقة إلى

ىذه الظروؼ ميدت الطريؽ لرفع ، (1)تكاليؼ استخراج النفط في كؿ مف أالسكا وبحر الشماؿ

األسعار إما بالتفاوض أو باإلرادة المنفردة لمدوؿ المنتجة، وعمى الرغـ مف نجاح األوبؾ النسبي 

في مجاؿ األسعار إال أنيا لـ تتمكف مف اقتحاـ بعض المجاالت الحيوية في صناعة النفط الخاـ 

عادة االستثمار   .والمتمثمة في الرقابة عمى اإلنتاج والتكرير وا 

بالتالي فإف فترة السبعينيات مثمت منعطفا ميما في تاريخ صناعة البتروؿ العالمية، فبعدما 

كانت فترة األربعينيات والخمسينيات متميزة بالتركز االحتكاري لمشركات الكبرى، بدأ ظيور 

منظمة األوبؾ خالؿ فترة الستينيات وكذلؾ الشركات الوطنية المستقمة التي استمرت في 

محاوالتيا إلثبات وجودىا مع استمرار سيطرة الشركات الكبرى إلى أف انيارت الروابط التقميدية 

، التي كانت تحكـ الدوؿ المنتجة فاستطاعت ىذه الدوؿ السيطرة ولو جزئيا عمى اإلنتاج واألسعار

 :لذلؾ يمكف القوؿ بأف فترة السبعينيات تميزت بالتالي

تراجع سيطرة الشركات الكبرى تدريجيا وبدء سيطرة الدوؿ المنتجة عمى مرحمة اإلنتاج ،  -

 .مع استمرار سيطرة الشركات عمى باقي مراحؿ الصناعة النفطية 

أو إجراء التأميـ % 51إقداـ بعض الدوؿ المنتجة عمى إجراء التأميمات الجزئية بنسبة  -

 .الكامؿ بيدؼ االستغالؿ المباشر ليذه الثروة

تمكنت الدوؿ المنتجة مف رفع معدالت اإلتاوة واألسعار وزيادة حجـ اإلنتاج دوف المجوء  -

 .  (2)إلى التفاوض مع الشركات الكبرى

                                                 

(
1
 مديحة حسف السيد الدغيدي، اقتصاديات الطاقة في العالـ وموقؼ البتروؿ العربي منيا، دار الجيؿ، بيروت (

 .268-256، ص1992
(
2
 .275-272  مديحة حسف السيد الدغيدي، مرجع سبؽ ذكره، ص(
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 رغـ)ومف ناحية أخرى فإف ىذه الفترة بينت أمورا ىامة تتمثؿ في عدـ تمكف أوبؾ

مف السيطرة الفعمية عمى سوؽ النفط العالمية ، وعدـ تمكنيا مف تحديد سعر عادؿ  (محاوالتيا

ومستقر لبرميؿ النفط الخاـ وعدـ استقرار العائد النفطي لمدوؿ المنتجة ، كذلؾ يظير واضحا 

استمرار الخالؼ بيف أعضاء المنظمة مما أدى إلى ضعؼ قوة تأثير قراراتيا واألىـ ىو استمرار 

اقتصار النشاط النفطي ألعضاء المنظمة عمى االستخراج فقط مما أضعؼ قوة تأثيرىا في 

والجدوؿ التالي يوضح التغيرات المتتالية ألسعار النفط الخاـ العربي ، (1)السوؽ النفطية العالمية

1980الخفيؼ منذ بداية ىذه الفترة وحتى يناير عاـ 
(2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

(
1
 .429  محمد أحمد  الدوري ، مرجع سبؽ ذكره، ص(

(
2
 .   346  سيد فتحي أحمد الخولي ، مرجع سبؽ ذكره، ص (
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  (3-3)جدوؿ 

 1980-1970 مف 34لخفيؼ المعمنة درجة تطور أسعار النفط الخاـ العربي ا

 السعر المعمن بالدوالر السنة
1970 1.80 
1971 2.18 

 2.48 (يناير)1972
 2.59 (إبريؿ)1973
 2.90 (يونيو)1973
 2.95 (سبتمبر)1973

 2.95 (أوؿ أكتوبر) 1973
 5.12 (أكتوبر16 )1973

 5.360 (ديسمبر) 1973
 11.65 (يناير ) 1974
 11.65 (مايو) 1974
 11.65 (ديسمبر) 1974
 12.17 (أكتوبر) 1975

1976 12.38 
1977 12.70 
1978 12.91 

 13.48 (يناير)1979
 14.56 (مارس)1979
 17.08 (إبريؿ)1979
 22.74 (ديسمبر)1979

 27.17 (يناير)1980
  .435،ص1998سيد فتحي أحمد الخولي ، اقتصاد النفط ،دار جدة ، الطبعة الخامسة ، :المصدر

 :أسعار النفط الخام خالل فترة الثمانينيات   2.4.3

 مرحمة اضطراب في السوؽ النفطية العالمية وعدـ (1985-1980)       جسدت ىذه الفترة مف 

 استقرارىا وتراجع في دور منظمة األوبؾ ومكانتيا ومحدودية فعاليتيا وذلؾ ألسباب عديدة 

 :(1)منيا

                                                 

(
1
 .435 سيد تحي احمد الخولي نفس المرجع السابؽ ، ص(
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 (الصناعية)استمرار حدة التناقض والتضارب في المصالح واألىداؼ بيف الدوؿ المستيمكة  -

ودوؿ األوبؾ مف جية وانقساـ أعضاء األوبؾ مف جية أخرى في كيفية تحديد السعر 

 .وكمية اإلنتاج والعائد 

وما تبعيا  (1980)وبعدىا حرب إيراف والعراؽ عاـ  ( 1979-1978)قياـ ثورة إيراف عاـ  -

 .مف انقطاع اإلمدادات النفطية واالختالؿ بيف العرض والطمب في السوؽ النفطية 

 .تحوؿ السوؽ النفطية إلى سوؽ لممشتريف بعد إف كانت سوقا لمبائعيف  -

إنشاء وكالة الطاقة الدولية نتيجة ردود الفعؿ العنيفة التي إثارتيا قرارات األوبؾ عاـ  -

 ضد الكياف الصييوني، مما دعا الواليات المتحدة إلى الدعوة إلى إنشاء الوكالة 1973

 :، وكاف مف أىدافيا1974الدولية لمطاقة والتي تكونت عاـ 

  توفير اإلمدادات النفطية وفقا لشروط عادلة. 

  اتخاذ اإلجراءات المشتركة لمواجية قطع اإلمدادات النفطية. 

  تقميص االعتماد عمى النفط الخاـ المستورد والقياـ بدور أكثر فعالية في مجاؿ

 . (1)الصناعة النفطية

حيث تمكنت بمداف الوكالة مف بناء مخزوف استراتيجي وتجاري ضخـ، إضافة إلى ترشيد 

استيالؾ الطاقة بشكؿ عاـ والنفط بشكؿ خاص مع إحالؿ بدائؿ لمنفط، كذلؾ تمكنت مف 

الحصوؿ عمى النفط الخاـ مف دوؿ خارج األوبؾ مما أمكنيا مف التأثير الكبير في السوؽ 

ولكف عمى الرغـ مف ذلؾ تمكنت ، النفطية العالمية بشكؿ مناىض لألوبؾ ومقمص لمكانتيا

 دوالرا 32 مف إحداث زيادة في أسعار النفط الخاـ إلى 1980األوبؾ في مؤتمرىا في يونيو عاـ 

لمبرميؿ كحد أقصى مع إضافة قيمة فروقات الموقع الجغرافي ومزايا نوعية النفط األخرى بحدود 
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 دوالر لمبرميؿ، وكانت أسعار النفط الخاـ في السوؽ الفورية تتراوح بيف  5قصوى ال تتجاوز 

.                                    1983 دوالرا لمبرميؿ وقد استمر السعر المعمف ساريا ألوبؾ حتى أواسط عاـ 40-44

 1981استطاعت الدوؿ الصناعية استخداـ المخزوف النفطي ضد الدوؿ المنتجة منذ نياية عاـ 

 حيث قامت بسحب كميات مف السوؽ وطرحيا بيدؼ الضغط عمى األسعار 1982وبداية عاـ 

 دوالرات لمبرميؿ في 5مما دعا أوبؾ إلى االضطرار إلى إجراء تخفيض في األسعار بمقدار

وخالؿ ،  دوالرا لمبرميؿ29 دوالرا إلى 34 لييبط سعر برميؿ النفط الخاـ مف 1983مارس عاـ 

 أخذت أسعار النفط الخاـ في التذبذب والميؿ إلى اليبوط وقامت 1984النصؼ الثاني مف عاـ 

بخفض أسعار النفط الخاـ المنتج في بحر  (وىما خارج األوبؾ)كؿ مف النرويج وبريطانيا 

وما زاد ،  دوالرا لمبرميؿ ،  مما أدى إلى توقع حدوث حرب أسعار28.5 إلى 30الشماؿ مف 

األمر سوءا قياـ نيجيريا وىي عضو في األوبؾ بتخفيض السعر الذي تبيع بو نفطيا بمقدار 

، مما دعا أوبؾ إلى التصرؼ السريع الحتواء األزمة ولتجنب حدوث ما (1)دوالريف بقرار منفرد

 بتخفيض سقؼ اإلنتاج مف 1984يسمى بحرب األسعار فقامت في جنيؼ في أكتوبر عاـ 

 مميوف برميؿ يوميا، فأدى ذلؾ إلى تماسؾ األسعار بمعنى عدـ حدوث مزيد مف 16 إلى 17.5

 قررت األوبؾ تخفيض أسعار نفط الخاـ جزئيا لتقميؿ 1985وفي يناير مف عاـ ، االنخفاض فييا

 دوالر لمبرميؿ لذلؾ أصبح سعر برميؿ النفط 2الفجوة السعرية بيف نفطيا الخفيؼ والثقيؿ بحدود 

 .                                                             (2) دوالرا لمبرميؿ27الخاـ 

ونتيجة الستمرار الفائض في العرض النفطي واستمرار التنافس والتناقض بيف أعضاء 

 دوالرات لمبرميؿ 10األوبؾ انخفض سعر برميؿ النفط الخاـ انخفاضات متتالية حتى وصؿ إلى 
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، كذلؾ فإف تغيير إستراتيجية أوبؾ وتحوليا لمدفاع عف حصتيا في السوؽ النفطية 1986عاـ 

 تـ البحث 1986وخالؿ مؤتمر جنيؼ في يوليو عاـ ، بزيادتيا أدى إلى زيادة المعروض النفطي

في خيارات لممعايير التي تستخدـ كأساس إلعادة توزيع الحصص وكانت كؿ دولة تركز عمى 

المعايير التي تخدـ مصالحيا الخاصة بشكؿ أكبر وىي الديوف الدولية، ومساحة الدولة، 

ومستويات اإلنتاج السابقة، والناتج المحمي اإلجمالي، ومتوسط الحصص، وحجـ االستيالؾ 

حجـ اإلنفاؽ )المحمي، ونسبة السكاف، وحجـ االحتياطيات والقدرة اإلنتاجية، ومتطمبات التنمية 

وتـ االتفاؽ عمى المعايير السبعة األخيرة ، وتكاليؼ ونسبة الصادرات إلى إجمالي الناتج  (عمييا

 1986عمى أف تناقش سبؿ تحديد الحصة العادلة ألوبؾ وألعضائيا خالؿ اجتماع ديسمبر عاـ 

 مميوف برميؿ يوميا مستيدفيف زيادة السعر 15.8الذي تـ فيو االتفاؽ عمى حجـ إنتاج ال يتجاوز 

 1987 دوالر كسعر رسمي لممنظمة، واتفؽ عمى سرياف ىذا  القرار ابتداًء مف يناير عاـ 18إلى 

 بنسبة 1987 فبراير عاـ 28 يناير الي1عمى مرحمتيف، يخفض اإلنتاج في المرحمة األولى مف 

 30 الي 1987إبريؿ عاـ 1، ثـ يخفض اإلنتاج ثانية مف 1986مف مستوى إنتاج عاـ % 7.6

بحيث يكوف التأثير أكبر عمى المخزوف التجاري النفطي % 7.1يوليو مف نفس العاـ بنسبة 

بدأت األسعار ،  دوالرا لمبرميؿ18لفصؿ الشتاء وىذا يضمف ارتفاع األسعار إلى مستوى 

 نتيجة لقرار أوبؾ بخفض اإلنتاج وعمى 1987باالنتعاش خالؿ الفترة بيف ديسمبر ويونيو عاـ 

 1987وقبؿ نياية أكتوبر عاـ  ، الرغـ مف ذلؾ استمر وجود فائض عرض في السوؽ النفطي

 دوالرا لمبرميؿ وذلؾ 18أعمنت السعودية أنيا ترى ضرورة االستمرار في دعـ السعر عند مستوى 

 بشرط ثبوت زيادة حقيقية في الطمب مف شأنو أف يؤدي إلى دعـ أوبؾ ودعـ 1988حتى عاـ 

 .                                        (1)االستقرار في السوؽ النفطية العالمية

                                                 

(
1
  . 383-370  سيد فتحي أحمد الخولي، مرجع سبؽ ذكره، ص(

64 



 

 

  نتيجة لضعؼ الطمب العالمي وزيادة المخزوف النفطي في الدوؿ المستيمكة، باإلضافة 

 وأسعار النفط أقؿ مف مستويات 1988إلى اعتداؿ الطقس خالؿ شتاء تمؾ الفترة ، بدأ عاـ 

 بدأت األسعار في االرتفاع قبؿ االجتماع 1988، لكف في إبريؿ عاـ 1987ديسمبر عاـ 

االستشاري لوزراء نفط أوبؾ في فينا لوضع صيغة مناسبة الستقرار األسعار واتفؽ المجتمعوف 

 مميوف برميؿ 15.6عمى استمرار السعر الرسمي لمبرميؿ في أوبؾ وتحديد سقؼ اإلنتاج عند 

يوميا دوف حصة العراؽ، وبعد انتياء المؤتمر شيدت السوؽ العالمية انخفاضا واضحا لألسعار 

 اجتمعت في مدريد لجنتي األسعار واإلستراتيجية طويمة المدى التابعة 1988وفي أكتوبر عاـ 

لألوبؾ واقترحت إيراف فييا مساواة حصة صادراتيا بصادرات العراؽ دوف المساواة في حصص 

 .      اإلنتاج الفعمية ونتيجة لعدـ التوصؿ إلى اتفاؽ انخفضت األسعار بصورة واضحة

 عقدت أوبؾ مؤتمرا في فينا توصمت فيو إلى سقؼ إنتاج قدره 1988في نوفمبر عاـ 

 لمبرميؿ واالتفاؽ عمى منح إيراف والعراؽ 18 مميوف برميؿ يوميا عمى أف يتـ االلتزاـ بسعر 18.5

كما تـ تشكيؿ لجنة وزارية لمراقبة األسعار ورسـ إستراتيجية طويمة ، حصص إنتاج متساوية

المدى لحصص اإلنتاج ودعـ االتصاؿ مع الدوؿ المنتجة خارج األوبؾ وتبادؿ وجيات النظر 

 بدأت أسعار النفط 1989ومع بداية عاـ ، لمحفاظ عمى استقرار السوؽ العالمية لمنفط الخاـ 

 دوالرا في فبراير، وتوقع العديد مف 20الخاـ في االرتفاع حيث تجاوز سعر برميؿ النفط الخاـ 

والجدوؿ التالي يبيف التغيرات ، الميتميف بالشأف النفطي ارتفاع األسعار خالؿ فترة التسعينيات 

 . (1)التي طرأت عمى األسعار خالؿ فترة الثمانينيات بالدوالر لكؿ برميؿ
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  (4-3)جدوؿ 
 1990-1982تطور أسعار النفط الخاـ العربي الخفيؼ المعمنة مف 
 برميؿ/                                         دوالر

 

  .380،ص1998سيد فتحي أحمد الخولي،اقتصاد النفط ، دار جدة ،الطبعة الخامسة  ،:المصدر

 :2010أسعار النفط الخام من بداية التسعينيات وحتى نياية عام   تطورات 5.3

 :  أسعار النفط الخام خالل فترة التسعينيات1.5.3

 شيدت ىذه الفترة العديد مف التطورات االقتصادية والسياسية والعسكرية التي أثرت بشكؿ 

 :مباشر عمى السوؽ النفطية عامة، وعمى األسعار بشكؿ خاص ومف أىـ ىذه التطورات

 السعر المعمن السنة
 33.80 (يناير ) 1982
 33.23 (ديسمبر) 1982

 34.00 (يناير) 1983
 30.00 (فبراير) 1983
 29.00 (مارس) 1983
 28.00 (فبراير) 1985
 28.00 (أكتوبر) 1985
 28.00 (ديسمبر) 1985
 28.00 (ربع أوؿ) 1986
 28.00 (ربع ثاني) 1986
 28.00 (ربع ثالث) 1986
 28.00 (ربع رابع) 1986
 17.67 (ربع أوؿ) 1987
 17.67 (ربع ثاني) 1987
 17.52 (ربع ثالث) 1987
 17.52 (ربع رابع) 1987
 17.52 (ربع أوؿ) 1988
 17.52 (ربع رابع) 1989
 17.52 (ربع أوؿ) 1989
 17.52 (ربع رابع)1989
 17.52 (ربع أوؿ)1990
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، وبالتالي (1991-1990)انييار االتحاد السوفييتي ودوؿ أوروبا الشرقية خالؿ الفترة  -

انفراد الواليات المتحدة األمريكية كقوة عظمى تفرض سيطرتيا عمى مجريات واتجاه تطور 

 .عف طريؽ ما أطمؽ عميو اسـ العولمة، االعالـ اقتصاديا وسياسيا وعسكريا وتكنولوجي

وقوع حرب الخميج الثانية وما أدت إليو مف اضطرابات شديدة في السوؽ النفطية بسبب  -

 .1991انقطاع إمدادات النفط العراقية والكويتية وذلؾ مف عاـ 

استمرار ظيور دورات انكماش وركود اقتصادية في االقتصاديات الرأسمالية المتقدمة  -

صناعيا في الواليات المتحدة وبعض دوؿ غرب أوروبا، وىذا أثر مباشرة عمى السوؽ 

 .النفطية وعمى السعر النفطي

استمرار افتقاد أوبؾ لوحدة المواقؼ واالنسجاـ مع أعضائيا، مع الضعؼ والمحدودية في  -

إجراءاتيا والتراخي في تنفيذ تمؾ اإلجراءات، وذلؾ لمعالجة اضطراب السوؽ النفطية وعدـ 

 . (1)استقرار السعر النفطي، وعدـ توازف الطمب والعرض

ىذه التطورات أدت إلى حدوث اضطرابات وتغيرات متسارعة في السوؽ النفطية مف حيث 

 مميوف برميؿ يوميا مف النفط 3.6اإلنتاج واألسعار، حيث سببت حرب الخميج الثانية فقداف 

 290 إلى 1989 مميوف برميؿ يوميا عاـ 2.8العراقي والكويتي، حيث انخفض إنتاج العراؽ مف 

 مميوف برميؿ يوميا عاـ 1.3كذلؾ انخفض إنتاج الكويت مف  ، 1991ألؼ برميؿ فقط عاـ 

، وأدى ذلؾ إلى ارتفاع األسعار بشكؿ 1991 ألؼ برميؿ يوميا فقط عاـ 190 ليصبح 1989

 دوالر 28 إلى أكثر مف 1989 دوالر لمبرميؿ عاـ 17مفاجئ وحاد حيث قفزت األسعار مف 

كذلؾ أثر النمو االقتصادي األمريكي واقتصاديات بعض الدوؿ اآلسيوية ، 1991لمبرميؿ عاـ 

 لمبرميؿ خالؿ الفترة                    22.3 الي15.5بوضوح عمى األسعار التي تراوحت بيف 
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 برميؿ يوميا 6.2، وصاحب ذلؾ النمو ارتفاع استيالؾ النفط الخاـ بنحو 1997-1990ما بيف 

مف تمؾ الزيادة، وقد ساىـ ذلؾ في تحسف األسعار بعد % 50واستأثر الطمب اآلسيوي عمى نحو 

كما عصفت أزمة النمور اآلسيوية بأسعار النفط ، 1997ذلؾ والذي استمر إلى ما قبؿ عاـ 

 دوالرات لمبرميؿ ، وساىـ قياـ دوؿ أوبؾ برفع حصتيا 10الخاـ وىوت بيا إلى ما دوف الػ 

 مميوف برميؿ اعتبارا مف األوؿ مف 27.5 مميوف برميؿ يوميا لتصؿ إلى 2.5اإلنتاجية بنحو 

 في استفحاؿ األزمة ومع تدني نمو االقتصاد اآلسيوي مف جراء األزمة، انخفض 1998يناير عاـ

1980طمب تمؾ المنطقة عمى النفط وألوؿ مرة منذ عاـ 
(1)                                                            . 

 تبنت األوبؾ إستراتيجية لتحقيؽ التوازف في السوؽ النفطية، 1998خالؿ الفترة مف عاـ 

وكاف اليدؼ الرئيسي مف اإلستراتيجية ىو رفع األسعار بعد االنخفاض الكبير الذي شيدتو نتيجة 

لألزمة اآلسيوية المالية والوصوؿ بيا إلى مستويات معقولة تمقى القبوؿ مف الدوؿ المنتجة 

 ثـ 1999 عاـ 17.5والمصدرة عمى حد سواء، وعادت بعد ذلؾ األسعار إلى االرتفاع إلى حدود 

 .2000 عاـ 27.60ارتفعت إلى 

 :2010 - 2000  تطور أسعار النفط الخام خالل الفترة 2.5.3

إف التقمبات الحادة في أسعار النفط الخاـ خالؿ فترة التسعينيات جعمت مف تقدير أسعار 

النفط الخاـ في األجميف القصير والطويؿ مدار جدؿ كبير في المؤسسات البحثية والوكاالت 

وذلؾ لما أصاب األسعار مف انحرافات حادة خالؿ تمؾ الفترة، حيث ارتفعت ، المتخصصة

 نتيجة االنضباط الكبير الذي مارستو أوبؾ في اإلبقاء عمى 2000أسعار النفط بدءا مف عاـ 

اإلنتاج ضمف الحصص المقررة والمتفؽ عمييا، ثـ تراجعت األسعار في النصؼ الثاني مف عاـ 

                                                 

 (
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 نتيجة االنخفاض في الطب العالمي عمى النفط الخاـ الذي ازداد بعد أحداث الحادي 2001

ارتفعت األسعار في النصؼ ، عشر مف سبتمبر مع تراجع حاد في الطمب عمى وقود الطائرات

 نتيجة 2003 وبداية عاـ 2002 والذي بمغ أعمى مدى لو في نياية عاـ2002الثاني مف عاـ 

االضطراب الذي شيدتو فنزويال باإلضافة إلى المخاوؼ مف نقص اإلمدادات مف نفط الشرؽ 

وقد دفع ذلؾ أوبؾ ، (2003-3-20)األوسط تحسبا لمحرب في العراؽ والتي اندلعت فعال في 

 1.5 قررت بمقتضاه زيادة إنتاج المنظمة بواقع 2003إلى عقد اجتماع استثنائي في يناير عاـ 

 مميوف برميؿ يوميا وذلؾ ضمف جيود 24.5مميوف برميؿ يوميا ليصبح السقؼ اإلنتاجي الجديد 

بقائيا ضمف النطاؽ المستيدؼ بيف  أوبؾ المستمرة في الحد مف االرتفاع المفرط في األسعار وا 

 دوالرا لمبرميؿ، ثـ 28.2 كانت األسعار قد بمغت 2003عاـ ، (1)دوالرا لمبرميؿ (22-28)

 وذلؾ بسبب تضافر عوامؿ عديدة ومتنوعة 2004 دوالرا لمبرميؿ عاـ 36ارتفعت لتصؿ إلى 

أىميا استمرار التوتر وعدـ االستقرار السياسي في منطقة الشرؽ األوسط بصورة عامة، والوضع 

غير المستقر في العراؽ الذي نجـ عنو تزايد في اليجمات والتفجيرات التي تتعرض ليا المنشآت 

النفطية العراقية، كذلؾ تأثرت مستويات األسعار بالزيادة غير المتوقعة التي طرأت عمى الطمب 

العالمي عمى النفط في الصيف وأمريكا واليند ودوؿ أخرى، وىذا شكؿ فرصة لممضاربيف في 

سوؽ البورصة، فبقدر ما يكوف عدد المضاربيف في صفقات الشراء كبيرا بقدر ما ترتفع أسعار 

العقود اآلجمة، كما أف ارتفاع األسعار قد يحفز عممية تخزيف كميات كبيرة مف النفط لغرض 

بيعيا بأسعار أعمى الحقا مما يساىـ بزيادة إضافية في األسعار وىذا ما جعؿ المضاربات عامال 

                                                 

(
1
 عطا عبدالوىاب ليب، تطورات أسواؽ الطاقة في آسيا وأثرىا عمى تجارة نفط األقطار األعضاء، مجمة النفط (

 .93-91، ص ص 2004، صيؼ 110، العدد 30والتعاوف العربي، المجمد 
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 واصمت األسعار 2005، وفي عاـ (1)أساسيا في تذبذب األسعار ووصوليا إلى مستويات قياسية

 2006 دوالرا لمبرميؿ وارتفع عاـ 50.6ارتفاعيا ليصؿ سعر برميؿ النفط الخاـ لسمة أوبؾ إلى 

 دوالرا لمبرميؿ، وساىـ ىذا االرتفاع في األسعار في التوسع الممحوظ في نشاط 61إلى 

االستكشاؼ والبحث عف احتياطيات جديدة خالؿ العاـ مما أدى إلى تحقيؽ زيادات طفيفة في 

2006االحتياطيات العالمية المؤكدة مف النفط الخاـ خالؿ نياية عاـ 
(2). 

 زيادات متواصمة في األسعار نتيجة لحدوث اختناقات في طاقات 2007شيد عاـ 

التكرير، والتوترات التي شيدتيا بعض مناطؽ اإلنتاج الرئيسية والمضاربات في األسواؽ 

، واستمرت األسعار في االرتفاع عاـ (3)المستقبمية لمنفط الخاـ وارتفاع الطمب العالمي عميو

 دوالرا لمبرميؿ 131.2 خاصة خالؿ السبع أشير األولى منو حيث وصمت األسعار إلى 2008

لألسباب المذكورة سابقا، ولكف تأثيرات األزمة المالية العالمية المباشرة عمى سوؽ النفط الخاـ 

 دوالرا 38.6أدت إلى انخفاض شديد في األسعار خالؿ الربع األخير مف العاـ حيث وصمت إلى 

، كما تأثرت عائدات الدوؿ النفطية العربية مف جراء األزمة 2008لمبرميؿ في ديسمبر 

 2008خالؿ الربع األخير مف العاـ، ولكف قيمة الصادرات لمجمؿ عاـ % 56فانخفضت بنسبة 

ونتيجة النخفاض الطمب العالمي عمى النفط الخاـ استقر معدؿ اإلنتاج % 43ارتفعت بنسبة 

 2009امتازت األسعار خالؿ بداية عاـ ، (4) مميوف برميؿ يوميا85.5العالمي لمنفط الخاـ عند 

 دوالرا لمبرميؿ، لكنيا تأثرت باألوضاع السياسية المتوترة في غزة 40بأنيا متماسكة عند مستوى 

 دوالرا 54 الي 35وقاد ىذا التدىور في منطقة الشرؽ األوسط إلى دعـ بقاء األسعار بيف 

                                                 

(
1
 .16-15، ص ص 2004  منظمة األقطار العربية المصدرة لمبتروؿ أوابؾ ، تقرير األميف العاـ الحادي والثالثوف، (

(
2
 .7 ص2007، 2006  التقرير االقتصادي العربي الموحد، نظرة عامة عمى اقتصاديات الدوؿ العربية خالؿ عاـ (

(
3
 .6 ص2008،  2007  التقرير االقتصادي العربي الموحد، نظرة عامة عمى اقتصاديات الدوؿ العربية خالؿ (

(
4
 .8 ص2009 ،2008  التقرير االقتصادي العربي الموحد، نظرة عامة عمى اقتصاديات الدوؿ العربية خالؿ (
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لمبرميؿ، ونتيجة لبداية تجاوب االقتصاديات مع برامج التحفيز التي قدمتيا الحكومات في جميع 

أنحاء العالـ واليادفة لتحقيؽ االنتعاش االقتصادي وىذا ما جعؿ أسعار النفط تقترب مف 

 .(1) دوالرا لمبرميؿ81مستويات 

  (5-3)جدوؿ 
 2010-1987تطور أسعار النفط الخاـ االسمية لخامات أوبؾ وبرنت وتكساس 

 خام غرب تكساس خام برنت خام سمة أوبك السنوات
1987 17.7 18.4 19.2 
1988 14.2 14.9 15.9 
1989 17.3 18.2 19.6 
1990 22.3 23.6 24.5 
1991 18.6 20.1 21.6 
1992 18.4 19.3 20.6 
1993 16.3 17.0 18.5 
1994 15.5 15.8 17.2 
1995 16.9 17.0 18.4 
1996 20.3 20.7 22.2 
1997 18.7 19.1 20.6 
1998 12.3 12.7 14.4 
1999 17.5 17.9 19.3 
2000 27.6 28.4 30.4 
2001 23.1 24.4 26.0 
2002 24.3 25.0 26.1 
2003 28.2 27.6 29.3 
2004 36.0 38.2 41.4 
2005 50.6 54.4 56.5 
2006 61.1 65.2 66.0 
2007 69.1 72.5 72.3 
2008 94.1 97.0 99.6 
2009 61.06 61.5 61.4 
2010 77.45 79.6 79.4 

 

  :المصدر
عطا عبد الوىاب ليب، تطورات أسواؽ الطاقة  في آسيا وأثرىا عمى تجارة نفط األقطار األعضاء،مجمة  -

 .  59 ص2004،صيؼ110،العدد 30النفط والتعاوف العربي ،المجمد
عبدالفتاح دندي، تقمبات أسعار النفط وانعكاساتيا عمى العائدات النفطية لألقطار األعضاء،مجمة النفط  -

 . 62 ، ص2008،ربيع 125 ، العدد34والتعاوف العربي،المجمد

، 2011)،            10، العدد37منظمة الدوؿ العربية المصدرة لمبتروؿ، النشرة الشيرية، السنة  -
 (.31ص

                                                 

(
1
)   http:/www.ecqulse.com/panorama/ar. 
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التغيرات التي طرأت عمى أسعار النفط الخاـ خالؿ عامي         ( 6-3)كما يبيف الجدوؿ 

2007-2008.  

  (6-3)جدوؿ 
  2008-2007التغيرات التي طرأت عمى أسعار النفط الخاـ خالؿ عامي 

 النمو الفارق 2008 2007 الشير       السنة
 74.02 37.6 88.4 50.8 يناير
 65.93 36 90.6 45.6 فبراير
 68.94 40.4 99 58.6 مارس
 65.67 41.7 105 63.5 أبريؿ
 85.12 54.9 119.4 64.5 مايو
 91.78 61.4 128.3 66.9 يونيو
 82.47 59.3 131.2 71.9 يوليو

 63.61 43.7 112.9 68.7 أغسطس
 30.59 22.7 96.9 74.2 سبتمبر
  -12.85 -10.2 69.2 79.4 أكتوبر
  -44.04  -39.2 49.8 89 نوفمبر
  -55.73  -48.6 38.6 87.2 ديسمبر

 

محمد عادؿ محمد عبدالمجيد، مرحمة البحث عف سعر عادؿ لبرميؿ النفط الخاـ، مجمة أخبار النفط : المصدر

 . 22-20 ص40،2009، السنة 462والصناعة، العدد
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ىالفصلىالرابع
ىالطواملىاألدادوظىالمؤثرةىفيىتدطورىالنفطىالخامى

 

 :  مقدمة1.4

تتأثر أسعار النفط الخاـ بعوامؿ عديدة منيا عوامؿ اقتصادية، وسياسية، وبيئية، وفنية، 

كذلؾ سياسات االكتشافات الجديدة والطمب عمى الطاقة، والعالقات بيف الدوؿ المصدرة 

والمستوردة ومتطمبات التنمية لمدوؿ المنتجة، وأسعار الطاقة البديمة، وغيرىا مف العوامؿ األخرى 

التي تؤثر بشكؿ واضح وفعاؿ في مسار العالقات النفطية وفي تحديد أسعار النفط الخاـ بشكؿ 

غير أف ىناؾ عوامؿ أساسية يظير تأثيرىا القوي والمباشر عمى أسعار النفط الخاـ ، ، خاص

وعوامؿ أخرى ثانوية يكوف تأثيرىا أقؿ حدة، وسيقتصر ىذا الفصؿ عمى دراسة العوامؿ األساسية 

 . المؤثرة في تسعير برميؿ النفط الخاـ

 :   العامل السياسي2.4

إف العامؿ السياسي لو أىمية كبيرة وأولوية في المكانة التأثيرية في تحديد سعر النفط 

الخاـ، وذلؾ استنادا ألىمية النفط الخاـ في المجاالت العسكرية والسياسية واالقتصادية والتجارية 

جراءاتيا في كيفية ، والمالية واإلستراتيجية وىذا ما تجسد في موقؼ الشركات النفطية الكبرى وا 

تحديد كمية وسعر برميؿ النفط الخاـ ووفقا لمقواعد التي طبقتيا أثناء سيطرتيا االحتكارية في 

 تحت 1973، حيث كانت السوؽ النفطية قبؿ سنة (1)الفترات الماضية عمى السوؽ النفطية

السيطرة المطمقة ليذه الشركات في جميع مراحميا مف بداية التنقيب وحتى عممية تحديد كمية 

 دوالر لمبرميؿ 2.7 أقؿ مف 1971اإلنتاج والسعر، حيث كاف سعر برميؿ النفط الخاـ عاـ 

                                                 

 (
1
 . 456محمد أحمد  الدوري ، مرجع سبؽ ذكره، ص(
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 30وكانت منتجاتو وضرائب الحكومات الصناعية المتقدمة عمى ىذا البرميؿ تصؿ إلى أكثر مف 

دوالرا في سوؽ االستيالؾ، بالتالي فإف ىذه المرحمة شيدت سيطرة واضحة مف قبؿ الشركات 

الكبرى ولـ يكف لمدوؿ المنتجة لمنفط الخاـ أي دور يذكر في أي مرحمة، وكانت تأخذ حصصا 

أقؿ بكثير مف حقيا المفروض في ثروتيا، إال أنو خالؿ نياية  فترة الستينيات ظيرت منظمة 

أوبؾ نتيجة لزيادة سطوة واحتكار الشركات لمثروة النفطية حيث قامت ىذه الشركات مف جانب 

 دوالرا لمبرميؿ مما أدى إلى تخفيض عائدات 1.79 إلى1.9واحد بتخفيض سعر النفط الخاـ مف 

ىذه الدوؿ، وأصبحت ىذه المنظمة وبعدىا منظمة أوابؾ تقوـ بسياسات ىذه الدوؿ في مجاالت 

 أعاد تغيير 1981 وحتى نياية عاـ 1973اإلنتاج والتسعير، ولكف ما حدث في أكتوبر عاـ 

المعادلة الدولية وموازيف القوى حيث تحولت السوؽ النفطية وألوؿ مرة في تاريخ الصناعة النفطية 

إلى سوؽ لمبائعيف بعدما كانت سوقا لممشتريف، حيث أصبحت الدوؿ المنتجة والممثمة في أوبؾ 

تحدد كمية اإلنتاج وتتحكـ في مستويات األسعار، مع مراعاة احتياجات السوؽ العالمية 

، وخالؿ ىذه الفترة أخذ سعر برميؿ النفط الخاـ في التزايد (1)ومتطمبات النمو االقتصادي العالمي

 دوالر لمبرميؿ 18.6 إلى أف بمغ 1973 دوالر لمبرميؿ في المتوسط عاـ 3.2المستمر مف نحو 

 كاف 1980وعند نشوب حرب الخميج األولى بيف إيراف والعراؽ عاـ ، 1979في المتوسط عاـ 

 1981 دوالرا خالؿ عاـ 40-30 دوالرا لمبرميؿ، واستمر يتراوح بيف 30السعر قد وصؿ إلى 

 بسبب توقؼ اإلمدادات مف النفط العراقي واإليراني، 1982وحتى النصؼ الثاني مف عاـ 

واستمرت األسعار في التذبذب وعدـ االستقرار نتيجة لسياسات وكالة الطاقة الدولية التي أنشئت 

لمضغط عمى الدوؿ المنتجة والمصدرة لمنفط الخاـ، كذلؾ نتيجة لزيادة عرض النفط مف دوؿ 

                                                 

(
1
، ص 2002  عبد الخالؽ فاروؽ، النفط واألمواؿ العربية في الخارج، مركز المحروسة لمنشر، القاىرة، (

 .  53-52ص
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خارج أوبؾ، باإلضافة إلى الصراعات بيف دوؿ أوبؾ األعضاء والتضارب في المصالح والرغبة 

اندلعت حرب الخميج الثانية بيف العراؽ  (1991-1990)خالؿ عاـ ، في زيادة حصص اإلنتاج 

والكويت وأدى ذلؾ إلى حدوث أزمة نفطية حادة بسبب انقطاع اإلمدادات مف النفط العراقي 

 عف إمكانية 1990والكويتي، حيث صدرت عف المسؤوليف في أوبؾ تصريحات في يونيو 

استخداـ سالح النفط الخاـ مف جديد لحؿ ىذه األزمة مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط الخاـ 

بشكؿ كبير، تحركت أوبؾ بزيادة إنتاجيا الحتواء األزمة حيث زادت السعودية وحدىا إنتاجيا إلى 

 مميوف برميؿ يوميا، كذلؾ ساىمت فنزويال واإلمارات ودوؿ أخرى بزيادة إنتاجيا، لقد 3نحو 

أكدت ىذه األزمة أف النفط الخاـ عنصر جوىري في القوة الوطنية وحاسـ في العالقات 

كذلؾ شيدت ىذه الفترة العديد مف التطورات السياسية والعسكرية التي أثرت بشكؿ ، (1)الدولية

مباشر عمى السوؽ النفطية عامة وعمى األسعار خصوصا وىي انييار االتحاد السوفييتي ودوؿ 

أوروبا الشرقية وىذا أدى إلى انفراد الواليات المتحدة األمريكية كقوة عظمى تفرض سيطرتيا عمى 

مجريات واتجاه تطور العالـ، باإلضافة إلى استمرار افتقاد أوبؾ االنسجاـ مع أعضائيا، مع 

الضعؼ والمحدودية في إجراءاتيا والتراخي في تنفيذ تمؾ اإلجراءات لمعالجة االضطراب في 

 في نيويورؾ 2001كذلؾ ما حدث في سبتمبر ، (2)السوؽ النفطية وعدـ توازف العرض والطمب

مف تفجيرات وأدى إلى حدوث ركود في االقتصاد األمريكي وانخفاض في الطمب عمى النفط 

 والتي 2003الخاـ وبالتالي انخفاض أسعاره، ثـ تمتيا بعد ذلؾ حرب أمريكا عمى العراؽ عاـ 

أدت إلى انقطاع إمدادات نفط العراؽ والذي اضطر أوبؾ كالعادة إلى عالج ىذه األزمة مف 

                                                 

(
1
  ىاني حبيب، النفط استراتيجيا وأمنيا وعسكريا وتنمويا مصدر الطاقة والثروة واألزمات، شركة المطبوعات (

 . 93-92 ، ص ص2006لمنشر والتوزيع، بيروت، 
(
2
 . 448-447  محمد أحمد الدوري ، مرجع سبؽ ذكره، ص ص(
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ىذه العوامؿ السياسية أدت إلى ، (1)خالؿ زيادة سقؼ إنتاجيا إلعادة التوازف في السوؽ النفطية

حدوث اضطرابات وحالة مف عدـ اليقيف في السوؽ النفطية بالتالي فإف الوصوؿ إلى النفط قد 

يبرره المجوء إلى العنؼ والحرب ويبرر المراىنات والمجازفات واالنفجارات السياسية، وكاف 

واضحا عجز الشركات النفطية عف مواجية األزمات النفطية وحدىا فاستعانت بالحكومات 

لالضطالع بيذا الدور بكؿ ما لدييا مف وسائؿ بما في ذلؾ استخداـ القوة، وطورت حكومات 

الدوؿ الصناعية أنظمة أمف الطاقة وأىميا المخزوف االستراتيجي في الواليات المتحدة والدوؿ 

الغربية والياباف، لتفادي النقص في العرض ومواجية حالة القمؽ والذعر نتيجة ذلؾ النقص، 

ويتحوؿ النفط بذلؾ مف ظاىرة اقتصادية مجردة إلى ظاىرة سياسية تندمج مع مفيـو األمف 

القومي وتعبر عف مقتضيات إستراتيجية شاممة إلعادة تشكيؿ خريطة النفط في العالـ وتقديـ دور 

وأىمية النفط العربي، نجحت الواليات المتحدة في توجياتيا حيث أدى البحث والتنقيب إلى 

، اكتشاؼ مناطؽ نفطية جديدة في النرويج وبحر الشماؿ واإلكوادور وأالسكا وكندا واستراليا

وتحوؿ بحر قزويف والدوؿ المجاورة لو إلى منطقة صراع لمسيطرة عمى نفطو كبديؿ مستقبمي 

لمنفط العربي، غير أف الواقع يؤكد يوما بعد يوـ ضخامة مخزوف الخميج العربي مف النفط بحيث 

 .    (2)أنو يزيد عف ثمثي المخزوف العالمي

 :التغير في استراتيجيات الدول المستيمكة  3.4

إف سياسات منظمة أوبؾ تجاه إنتاج وتسعير النفط لـ تصبح حقيقة واضحة إال مع حموؿ 

، ورغـ الصعوبات التي تواجييا المنظمة في الوقت الحاضر إال أف إنجازاتيا خالؿ 1974عاـ 

تمؾ الفترة أكدت نسبيا قدرة الدوؿ النامية المصدرة لمنفط عمى العمؿ كمجموعة متحدة لتأميف 

                                                 

(
1
 . 91  عبد الوىاب ليب، مرجع سبؽ ذكره، ص (

(
2
 .21  ىاني حبيب، مرجع سبؽ ذكره، ص(
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سيطرتيا عمى مواردىا االقتصادية، والستخداـ ىذه السيطرة في تدعيـ برامجيا اإلنمائية وبغض 

النظر عف تنوع األنظمة السياسية واختالؼ التصورات حياؿ االستراتيجيات والتنمية االقتصادية 

والتفاوت في توافر الموارد األخرى الطبيعية والبشرية في كؿ دولة،إف نجاح أوبؾ في ىذا 

، (1)المضمار يمثؿ أىـ حجر زاوية عمى طريؽ االستغالؿ االقتصادي الحقيقي لمدوؿ النامية ككؿ

وىذا ما دعى الدوؿ الصناعية الكبرى بعد فقدانيا لمسيطرة عمى إنتاج وتسعير النفط إلى تغيير 

استراتيجياتيا لمحاولة إعادة السيطرة عمى كامؿ مراحؿ الصناعة مف جديد، وذلؾ مف خالؿ 

إطالقيا لسمسمة مف السياسات الجديدة في الدوؿ المستوردة لمنفط والتي يمكف تمخيص أىـ 

 :أىدافيا في النقاط التالية

تخفيض االعتماد عمى نفط أوبؾ قدر المستطاع، لكف مع القياـ بكؿ ما ىو ممكف  .1

لمحصوؿ عمى ىذا النفط الخاـ وبأدنى سعر ممكف، ولتحقيؽ ىذا اليدؼ بدأت الدوؿ 

الرئيسية المستيمكة لمنفط الخاـ بتنسيؽ سياساتيا بالنسبة لمطاقة والنفط داخؿ وخارج وكالة 

الطاقة الدولية التي أنشئت ليذا الغرض، وما إف بدأت ىذه االستراتيجيات بالظيور حتى 

أصبح واضحا إف مخزوف النفط الخاـ االستراتيجي والتجاري والتقنية والبضائع اإلنتاجية 

وأسواؽ رأس الماؿ أدوات بالغة القوة عندما تدار وتنسؽ بصورة صحيحة لتعزيز قوة 

واألمر األساسي لكؿ أدوات ىذه السياسة تمثؿ في اإلبقاء ، المساومة لدى الدوؿ المستوردة

عمى أسعار النفط الخاـ مرتفعة نسبيا ومتزايدة في االرتفاع محميا وذلؾ لتشجيع تقميؿ 

 . (2)استيالكو والحث عمى التحوؿ في الطاقة إلى الفحـ الحجري بعيدا عف النفط الخاـ
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  عمي أحمد عتيقة، االعتماد المتبادؿ عمى جسر النفط المخاطر والفرص، مركز دراسات الوحدة العربية، (

 . 67-66 ، ص ص1991بيروت 
78 



 

 

إعادة تدوير كؿ ما يتحقؽ مف عوائد صادرات نفط أوبؾ إلى اقتصاديات ىذه الدوؿ  .2

المستيمكة، وكانت القناتاف الرئيسيتاف لعممية إعادة التدوير ىما إعادة مجمؿ قيمة واردات 

بمداف أوبؾ عبر زيادة في األسعار والحجـو واستقراض األمواؿ الفائضة مف ىذه البمداف، 

كما بدا النجاح الرئيسي لسياسة ىذه البمداف في إعادة التدوير لـ يكف خفضا لسعر نفط 

أوبؾ فقط بؿ كذلؾ تعزيز قوة المساومة لدى الدوؿ الرئيسية المستيمكة لمنفط الخاـ ومع 

انتظاـ سير عممية التدوير ضمنت ىذه الدوؿ كمجموعة أف معظـ األمواؿ المحولة إلى 

 . بمداف أوبؾ إف لـ يكف كميا ستعود بطريقة أو بأخرى لمتدفؽ في اقتصادياتيا

السياسات واإلجراءات التي تبنتيا الدوؿ الصناعية المستيمكة لترشيد استيالؾ الطاقة والتي  .3

تمثمت في التوسع في استخداـ بدائؿ النفط الخاـ وعمى وجو الخصوص الطاقة الذرية، 

وتحديث صناعة الفحـ والطاقة الشمسية والجيوحرارية، وتخفيض كثافة استخداـ الطاقة 

 أنسب مف زاوية نفقات الطاقة باإلضافة إلى ابالنسبة إلنتاج واالنتقاؿ إلى تكنولوجي

 :اإلجراءات التالية

التوفير في الطاقة وتقميؿ ىدر الحرارة بما في ذلؾ تصميـ موديالت أكثر كفاءة مف  -

 .السيارات واالنتقاؿ إلى السيارات ذات المحركات الكيربية 

تكثيؼ أعماؿ البحث العممي التي تموليا الدولة بالشركات الخاصة في ميداف  -

 .الطاقة

تنويع مصادر إمدادات النفط الخاـ والغاز الطبيعي ونقؿ الصناعات كثيفة  -

 .االستخداـ لمطاقة إلى البمداف المنتجة لمنفط الخاـ

 تنسيؽ السياسات والجيود في مجاؿ الطاقة وفي مختمؼ المستويات ومختمؼ -
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 .(1)األشكاؿ مف خالؿ وكالة الطاقة بيف الدوؿ المستيمكة ليا

استغالؿ تناقضات فعمية وخمؽ تناقضات جديدة اقتصادية وسياسية بيف أعضاء أوبؾ،  .4

حصائيات  نشاء تحالفات وىمية مع البعض اآلخر باإلضافة إلى تسريب تصريحات وا  وا 

مضممة عف االحتياطيات واالكتشافات الجديدة والمستقبمية في مناطؽ مختمفة مف آسيا 

فريقيا وكذلؾ بالنسبة لتطور التقنية وتطبيقاتيا المستقبمية  . (2)وا 

مف أىـ السياسات التي اتبعتيا وكالة الطاقة الدولية ىي بناء طاقات تخزينية ضخمة  .5

الغرض منيا إحباط أي محاولة لرفع أسعار النفط الخاـ مف جانب دوؿ منظمة أوبؾ، 

فالدوؿ الصناعية تمجأ لمسحب مف مخزوناتيا اإلستراتيجية خالؿ فترة الشتاء التي يزداد 

فييا الطمب عمى النفط الخاـ عادة فترتفع بالتالي أسعاره مما يؤدي لمضغط عمى حجـ 

الطمب عمى النفط أوبؾ وتخفيض مستويات األسعار، أو في فصؿ الصيؼ حيث تنخفض 

أسعار النفط الخاـ تقـو الدوؿ الصناعية المستيمكة بشراء النفط الخاـ إلعادة بناء مخزونيا 

االستراتيجي، وكانت أىداؼ بناء ىذا المخزوف الرئيسية الضغط عمى أسعار النفط الخاـ 

وزيادة العرض، ومجابية األزمات الطارئة التي تعوؽ اإلمدادات النفطية العالمية وبالتالي 

 وتدخؿ الشركات 1973تجنب اآلثار السمبية التي نجمت عف الحظر البترولي عاـ 

الصناعية في السوؽ النفطية بفرض المضاربة والربح عف طريؽ بيعيا جزءا مف المخزوف 

 .  (3)النفطي التابع ليا
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وعمى الرغـ مف كؿ ىذه السياسات واالستراتيجيات التي اتبعتيا الدوؿ الصناعية 

المستيمكة، فإف التغييرات في اقتصاديات وىيكؿ الطاقة ليذه الدوؿ ظمت بطيئة وذلؾ بسبب 

سياسات االستثمار في القطاع الخاص في مجاالت الطاقة والتي تقوـ عمى أساس الربح، كذلؾ 

صفة االستمرارية القوية التي يتميز بيا استيالؾ السكاف، فقد ظؿ المستيمكوف يفضموف في أكثر 

الحاالت دفع أسعار أعمى لمبنزيف عمى تغيير العادات الجارية، باإلضافة إلى الحصوؿ عمى 

النفط الرخيص مجددا ابتداًء مف أواسط الثمانينيات بسبب فائض العرض في السوؽ النفطية، كما 

أنو عند ارتفاع أسعار النفط الخاـ خالؿ فترة السبعينيات كاف حؿ المشاكؿ يجري ببطء ومع ذلؾ 

فإف ىذه التغييرات ميما كانت بطيئة فيي حاصمة في المدى البعيد وىي منسجمة مع معدالت 

نفاذ احتياطيات النفط الخاـ بحيث أف الدوؿ المستيمكة تكوف عندئذ قد ىيأت اقتصادياتيا 

لالنتقاؿ كميا إلى بدائؿ النفط الخاـ، ومف جانب آخر فإف القاعدة العممية والتطورات الييكمية 

العميقة في صناعة ىذه الدوؿ والدرجة العالية مف النضج التي بمغتو أطرىا المؤسسية والتنظيمية، 

كؿ ذلؾ كفيؿ بتحقيؽ االنتقاؿ إلى بدائؿ النفط الخاـ والتكيؼ مع التطورات في اقتصاديات 

 .    الطاقة 

 : العوامل المتعمقة بالسوق وزيادة الطمب  4.4 

يعرؼ السوؽ في النظرية االقتصادية بمجموعة العالقات المتبادلة بيف قوى العرض 

والطمب والمؤثرة في كيفية تحديد سعر وفعالية تخصيص أي سمعة أو خدمة أو مورد اقتصادي 

 . (1)في االستخدامات المختمفة

وقد اختمفت اآلراء حوؿ طبيعة السوؽ النفطية، ووجد أنيا أقرب بأف تكوف سوؽ احتكار 

القمة، إذ يمتاز ىذا السوؽ بوجود عدد قميؿ مف الشركات الضخمة التي كانت تتحكـ في السوؽ 
                                                 

(
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منذ بداية ىذا السوؽ وحتى نياية العقد الخامس مف القرف العشريف، وذلؾ باحتكار كافة مراحؿ 

الصناعة النفطية والتحكـ المطمؽ في تحديد األسعار وساعدىا عمى ذلؾ إمكانياتيا الضخمة مما 

أتاح ليا فرصة االنفراد باتخاذ قرارات األسعار بحرية تامة دوف المجوء إلى الدوؿ المنتجة 

وقد مرت السوؽ النفطية بعدة دورات عمى مدى نصؼ قرف شيدت في بعض منيا ، (1)لمنفط

تغيرات أساسية، وعمى الرغـ مف عدـ وجود توافؽ في اآلراء بشأف التغير الدوري مقابؿ التغير 

حدثت تغيرات كانت مرتبطة بتعمير  (1970-1950)الييكمي في سوؽ النفط الخاـ فخالؿ الفترة 

الضواحي في الواليات المتحدة واالنتعاش االقتصادي في أوروبا والياباف وتحوؿ النفط الخاـ مف 

 فترة االضطرابات في السوؽ النفطية 1970وقود أمريكي إلى وقود عالمي، ثـ بدأت بعد عاـ 

والخوؼ مف حدوث خمؿ في اإلمدادات وارتفاع أسعار النفط الخاـ بنحو عشر أضعاؼ وتغير 

 وحتى منتصؼ 1973ممكية الموارد مف الشركات الكبرى إلى الدوؿ المنتجة، أما الفترة مف عاـ 

الثمانينات فقد تميزت بانييار الطمب عمى نفط أوبؾ وزيادة اإلنتاج مف دوؿ خارج أوبؾ وعدـ 

قدرة أوبؾ عمى الحفاظ عمى استقرار األسعار واإلبقاء عمى الحد األدنى المقبوؿ مف حصة 

 لـ تكف أسعار النفط الخاـ مرتفعة جدا بحيث 2000 وحتى عاـ 1985السوؽ، وخالؿ الفترة مف 

تؤثر سمبا عمى الطمب عمى النفط الخاـ و ال منخفضة بالدرجة التي تحد مف االستثمارات ولكف 

 حدث انييار في أسعار النفط الخاـ ثـ حصمت الزيادة التدريجية في حصة 1986خالؿ عاـ 

أوبؾ في السوؽ النفطية وشيدت الطاقة اإلنتاجية اإلضافية انخفاضا في مستوياتيا وخالؿ الفترة 

فقد حدث اىتماـ متزايد بنمو الطمب عمى النفط الخاـ في آسيا خصوصا في  (2000-2005)

الصيف وظيور االختناقات عمى كامؿ سمسمة اإلمدادات النفطية والعقد القادـ سيشيد حسب 

الدراسات وصوؿ إنتاج النفط الخاـ مف خارج أوبؾ إلى ذروتو ووصوؿ إنتاج أوبؾ إلى أعمى 

                                                 

  (
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، وسيبقى النفط لفترة طويمة قادمة مف المؤثرات األساسية في االقتصاد العالمي وذلؾ (1)مستوياتو

لمكانتو اإلستراتيجية في عديد مف الصناعات القائمة وتتوقع بعض الدراسات المتعمقة بمستقبؿ 

العرض والطمب عمى النفط الخاـ حدوث نقص في المعروض النفطي تجاه الطمب العالمي 

المتزايد عميو ويعتمد حجـ النقص عمى مساىمة أقطار أوبؾ في اإلنتاج وعمى جيودىا لزيادة 

احتياطييا وعمى الحوافز المتاحة لتشجيعيا عمى تقديـ ىذه المساىمة وتعتمد زيادة االحتياطي في 

أقطار أوبؾ عمى جيودىا لتحسيف نسب االستخراج مف حقوؿ النفط المكتشفة واكتشاؼ حقوؿ 

والطمب عمى النفط لو عالقة مباشرة بمعدالت النمو االقتصادي في الدوؿ ، (2)نفطية جديدة

الصناعية والدوؿ النامية عمى حد سواء بالتالي فإف احتماالت الركود واالنتعاش االقتصادي 

ستنعكس عمى احتماالت زيادة أو انخفاض الطمب عمى النفط الخاـ ومف ثـ عمى النشاطات 

، وىو طمب مشتؽ مف الطمب عمى مشتقات النفط الخاـ ، (3)االقتصادية في الدوؿ المصدرة لو

ويتغير الطمب عمى النفط الخاـ وفقا لمعوامؿ المؤثرة فيو وىي سعر النفط الخاـ وأسعار مصادر 

الطاقة البديمة وأسعار السمع والخدمات ومستوى الدخؿ السائد وحجـ السكاف والمناخ وأنماط 

استيالؾ الطاقة والتوقعات حوؿ مستقبؿ السوؽ وعوامؿ أخرى غير اقتصادية مف أىميا العامؿ 

ومنذ اكتشاؼ النفط الخاـ والطمب عميو في تزايد مستمر حيث تشير اإلحصائيات ، (4)السياسي

إلى تزايد الكمية المطموبة مف النفط طيمة الفترات الماضية حيث زاد الطمب العالمي عمى النفط 

 وساعد عمى 1979 مميوف برميؿ عاـ 52 إلى 1970 مميوف برميؿ يوميا عاـ 39.1الخاـ مف 

 مميوف برميؿ يوميا عاـ 85.9ذلؾ النمو المستمر في كثير مف اقتصاديات العالـ ثـ تزايد إلى 
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 حيث شيد الطمب في ىذه الفترة انتعاشا بعد الركود الذي ساد خالؿ بداية فترة الثمانينيات 1985

 عمى الرغـ مف 1990 مميوف برميؿ يوميا عاـ 64.8واستمرت ىذه الزيادة إلى أف وصمت إلى 

بعض التراجعات الطفيفة في معدؿ الزيادة في الطمب عمى النفط الخاـ إثر أزمة الخميج الثانية و 

حدوث اختالؿ بيف جانبي الطمب والعرض في األسواؽ العالمية لمنفط الخاـ بسبب توقؼ تصدير 

النفط الخاـ العراقي والكويتي مما أثر عمى كمية اإلمدادات حيث تـ المجوء إلى السحب مف 

واستمر الطمب عمى النفط في االرتفاع إلى أف . (1)المخزونات لمحفاظ عمى اإلمدادات النفطية

 مميوف برميؿ وأغمب الزيادة في ىذا الطمب كانت نتيجة لمنمو في 71.7 إلى 1996وصؿ عاـ 

يبيف حجـ الطمب في مناطؽ  (1-4)والجدوؿ التالي جدوؿ  % 7.1المناطؽ اآلسيوية بنحو 

 (. 1998-1991)االستيالؾ الرئيسية خالؿ الفترة مف

حجـ الطمب عمى النفط الخاـ الميبي في مناطؽ االستيالؾ الرئيسية  ( 1-4)جدوؿ رقـ 
 ي/مميوف ب (1998-1991)خالؿ الفترة مف 

 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 الدول
 46.6 46.7 41.4 40.3 39.9 39.1 38.8 38.2 منظمة التعاون االقتصادي والتنمية. أ

 22.9 22.7 20.3 19.9 19.7 19.2 18.9 18.6 أمريكا
 15.3 15.0 14.3 13.9 13.7 13.6 13.6 13.4 أوروبا

 8.4 8.9 6.7 5.6 6.5 6.3 6.3 6.2 دوؿ المحيط اليادي
 27.1 26.7 30.4 29.6 28.3 28.0 28.4 28.7 دول خارج المنظمة. ب

 4.3 4.3 4.3 4.7 4.8 5.6 6.9 8.3 (سابقا)االتحاد السوفييتي 
 0.8 0.8 1.2 1.4 1.4 1.3 1.3 1.4 أوروبا الشرقية
 4.6 4.4 6.3 6.0 5.7 5.6 5.5 5.4 أمريكا الالتينية

 11.0 10.9 12.1 11.3 10.4 9.8 9.1 8.4 (بما فييا الصيف)آسيا 
 3.4 3.3 3.3 3.2 3.1 3.0 2.9 2.7 الدوؿ العربية

 3.1 3.0 3.2 3.0 2.9 2.7 2.7 2.5 دوؿ أخرى في الشرؽ األوسط وأفريقيا

 73.7 73.4 71.7 69.9 68.2 67.1 67.1 66.9              (ب+أ)مجموع الطمب العالمي     
سعدة العقيبي، الصناعة النفطية في ليبيا نشأتيا وتطورىا والسياسات المتبعة، رسالة ماجستير غير : المصدر 

   .39،  ص2007،جامعة قاريونس منشورة،كمية االقتصاد 
                                                 

(
1
 . 38  سعدة العقيبي، مرجع سبؽ ذكره، ص(
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حيث بيف الجدوؿ التزايد المستمر في الطمب عمى النفط الخاـ والسبب الرئيسي في ىذه 

الزيادة يعود إلى زيادة معدالت النمو االقتصادي في االقتصاد العالمي وىذا يؤدي إلى استمرار 

زيادة استخداـ الدوؿ المختمفة لمطاقة رغـ ارتفاع األسعار، وىذا ما ظير واضحا خالؿ األعواـ 

 إلى حدوث ركود وكساد في 2001الالحقة حيث أدت أحداث الحادي عشر مف سبتمبر عاـ 

مف اإلنتاج النفطي العالمي، مما انعكس سمبا % 25االقتصاد األمريكي الذي يستيمؾ أكثر مف 

 فقد 2002 مميوف برميؿ يوميا، أما عاـ 67.6عمى مستوى الطمب العالمي حيث استقر عند 

 ألؼ 200سجؿ انتعاشا في االقتصاد األمريكي أدى إلى زيادة الطمب عمى النفط الخاـ بمقدار 

 مميوف برميؿ يوميا، واستمر الطمب 57.5برميؿ يوميا ليصبح مستوى الطمب العالمي عند 

 مميوف برميؿ يوميا، ثـ 77.7 إلى 2003العالمي عمى النفط الخاـ في التزايد حيث وصؿ عاـ 

، وفي 2005 مميوف برميؿ يوميا عاـ 83.3، ثـ إلى 2004 مميوف برميؿ يوميا عاـ 82.2إلى 

 مميوف برميؿ يوميا، وتعتبر 84.3 وصؿ الطمب العالمي عمى النفط الخاـ إلى 2006عاـ 

سنويا % 4الواليات المتحدة مف أكبر مستيمكي العالـ حيث ينمو مستوى االستيالؾ فييا بمعدؿ 

وذلؾ يرجع لمستوى تقدميا الصناعي واالقتصادي باإلضافة إلى االتحاد السوفييتي والدوؿ 

الشيوعية السابقة كثاني أكبر مستورد لمنفط الخاـ، ثـ الياباف والدوؿ النامية غير المنتجة لمنفط 

بالتالي فإف الطمب عمى النفط سيظؿ في تزايد مستمر رغـ . الخاـ، وكذلؾ دوؿ غرب أوروبا

محاوالت الدوؿ الكبرى وضع سياسات لترشيد استيالؾ النفط الخاـ وتقميؿ االعتماد عميو 

الشؾ أف ارتفاع األسعار يؤدي إلى انكماش الطمب . كمصدر لمطاقة إال أنيا لـ تنجح في ذلؾ

عمى النفط لفترة معينة خصوصا إذا كانت نسبة االرتفاع كبيرة، ولكف نسبة انكماش الطمب والفترة 

الزمنية التي يحدث خالليا االنكماش تعتمد عمى مرونة الطمب عمى ىذه السمعة، والمرونة بدورىا 

تعتمد عمى طبيعة السمعة مف حيث ضرورتيا ومدى توافر البدائؿ ليا، وباعتبار النفط سمعة 
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ضرورية وحيوية لمعالـ كمو ونظرا ألف البدائؿ غير متوفرة حاليا وذلؾ ألف التحوؿ إلييا يتطمب 

أمواال استثمارية طائمة أو أف تطويره تكتنفو مشاكؿ سياسية واجتماعية مثؿ عامؿ البيئة، لذلؾ 

فإف الطمب عمى النفط يعتبر غير مرف وكمما انخفض معامؿ المرونة كمما زاد السعر وزادت 

 . (1)اإليرادات تبعا لذلؾ

 :  المضاربة5.4

 :  األسعار الفورية1.5.4

تعتبر األسعار الفورية مؤشرا جيدا ألوضاع سوؽ النفط العالمي كما أنيا تستخدـ في 

األوقات التي تشتد فييا حدة  تجارة النفط الخاـ كمؤشر لألسعار اآلجمة، وليذا يمكف مف خالليا 

التنبؤ بإيرادات النفط الخاـ كما يمكف استخداـ األسعار الفورية كمؤشر لتخطيط صناعة النفط 

وصناعة البتروكيماويات، حيث تستند قرارات وجدوى إنتاج المنتجات عمى تكاليؼ اإلنتاج 

 .  (2)واألسعار الفورية وتستخدـ األسعار الفورية كأساس لتخطيط األسعار الرسمية لمنفط الخاـ

 :(المستقبمية)  األسعار اآلجمة 2.5.4 

حتى نياية الستينيات كاف تسعير النفط الخاـ مرتبط بالحركة الفعمية والممموسة لمنفط الخاـ 

وكاف يتـ بيع النفط في األسواؽ مف خالؿ األسعار التي تحددىا لمبرميؿ عند ميناء التصدير، 

وفي السبعينيات تركز نظاـ التسعير حوؿ سياسات أوبؾ التسعيرية وكاف نفط القياس ىو الخاـ 

مكانية 1981، وعاـ 34السعودي بدرجة   زاد التفكير في تبني عقود تأخذ في اعتبارىا السعر وا 

الربح بصورة أكبر وليذا اتجيت سوؽ نيويورؾ لتبادؿ السمع إلى تطوير أسواؽ آجمة لمتبادؿ 

التجاري لمنفط الخاـ، وتتحرؾ األسعار في األسواؽ اآلجمة في نفس اتجاه األسواؽ الفورية ولكف 

                                                 

(
1
 . 287-284  الطاىر اليادي الجييمي، مرجع سبؽ ذكره، ص ص (

(
2
  .287-284  سيد فتحي أحمد الخولي، مرجع سبؽ ذكره، ص  ص (
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بتقمبات أكثر حدة، وتتيح األسواؽ اآلجمة لممضاربيف الفرصة لتحقيؽ األرباح حيث يستند تجار 

األسواؽ الفورية عمى تحركات أسعار العقود في األسواؽ اآلجمة بحيث يقؿ عدد المشتريف في 

األسواؽ الفورية إذا انخفضت األسعار في األسواؽ اآلجمة توقعا النخفاض أكبر أما إذا ارتفعت 

األسعار فإف عدد البائعيف في األسواؽ الفورية يقؿ انتظارا الرتفاعات أكبر، في األسعار فبقدر 

ما يكوف عدد المضاربيف لصفقات الشراء كبيرا بقدر ما ترتفع أسعار العقود اآلجمة، لكف ارتفاع 

األسعار بدوره قد يحفز عممية تخزيف كميات مف النفط الخاـ لغرض بيعيا بأسعار أعمى الحقا 

مما يساىـ بزيادة إضافية في األسعار وىذا ما جعؿ المضاربات عامال أساسيا ليس فقط في  

فالعقود اآلجمة ىي . (1)وصوؿ األسعار إلى تمؾ المستويات القياسية بؿ إلى زيادة درجة تذبذبيا

أحد أكثر األساليب التي يعمؿ وراءىا المضاربوف ومديرو صناديؽ االستثمار وتتيح ليـ التعامؿ 

مع أسعار النفط خاصة بشرائيـ العقود اآلجمة فيدفعوف باألسعار إلى مزيد مف االرتفاعات التي 

فقد كانت . (2)تشجع بدورىا مستيمكي النفط الخاـ عمى شرائو مما يعني المزيد مف الزيادة حاليا

المضاربة في السنوات القميمة الماضية السبب الرئيسي في التأثير عمى مستويات األسعار حيث 

إف شراء كميات ضخمة مف العقود اآلجمة مف قبؿ المضاربيف تؤثر وتصنع طمبا إضافيا لمنفط 

 دوالرا لمبرميؿ كقيمة مضافة لدور 25-21يدفع األسعار المستقبمية إلى االرتفاع بنحو 

 دوالرا لمبرميؿ خالؿ عاـ 70-60المضاربيف عمى األسعار عندما كانت األسعار تتراوح بيف 

، في حيف أف القيمة اإلضافية لدور المضاربيف خالؿ عاـ %40 أي ما يعادؿ نسبة 2006

، وىي نسبة عالية جدا عمى عكس ما يردده الكثيروف بأف دور %60 كانت حوالي 2008

المضاربة محدود في األسعار، كذلؾ فإف لنظاـ األدوات االستثمارية المتوفرة لممتعامميف في سوؽ 

النفط التأثير في توجو السوؽ النفطية صعودا وىبوطا بصورة ال تعكس وال تتناسب مع الواقع 
                                                 

(
1
 .6، ص2004 منظمة الدوؿ العربية المصدرة لمبتروؿ أوابؾ، تقرير األميف العاـ السنوي الحادي والثالثوف،  (

(
2
)www.alqubas.com 
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الحقيقي لعامؿ العرض والطمب مف خالؿ استعماؿ السعر الفوري كوسيمة استثمارية بشراء كميات 

ضخمة مف العقود اآلجمة ثـ التأثير عمى األسعار الفورية بدفع ذلؾ المؤشر إلى أعمى لمنطقة  

 .(1)تسمح بالتخمص مف تمؾ العقود بأسعار عالية بالتالي تحقيؽ أرباحا ضخمة

 :عامل التكمفة 6.4

تحتؿ تكاليؼ صناعة النفط الخاـ أىمية كبيرة وخاصة في حسابات اقتصاديات الموارد 

فيي تختمؼ عف تكاليؼ أي صناعة أخرى إذ أف معرفة حجـ العوائد النفطية الصافية يقتضي 

معرفة حجـ التكاليؼ الحقيقة المنفقة، كذلؾ فيي ضرورية عندما يتعمؽ األمر بأرباح الشركات 

لتحديد الضرائب المستحقة عمييا أو لمعرفة حقوؽ الدولة المنتجة، لذلؾ فإف دراسة التكاليؼ 

وتصنؼ التكاليؼ حسب مراحؿ إنتاج . (2)النفطية تعد مف أىـ الجوانب التي ينبغي االىتماـ بيا

 : (3)النفط الخاـ إلى ثالثة مراحؿ أساسية

 تكاليؼ الكشؼ أو التنقيب وتسمى نفقات إيجاد النفط الخاـ، ويقصد بيا مقدار :المرحمة األولى

ما أنفؽ فعال الكتشاؼ كمية معينة مف النفط الخاـ كنفقات األعماؿ الجيولوجية والحفر 

 .وحقوؽ االمتياز

 تكاليؼ تجييز إنتاج النفط الخاـ وتوسعة نطاقو ليذا تسمى ىذه التكاليؼ بنفقات  :المرحمة الثانية

التنمية، وتشمؿ المعدات الخاصة باآلبار المنتجة مثؿ أنابيب ضخ النفط الخاـ و وسائؿ 

 . الخ ...تخزينو وتحديد الحقؿ

تكاليؼ استخراج النفط الخاـ ورفعو مف قاع البئر إلى السطح وىي ترتبط بحجـ : المرحمة الثالثة

اإلنتاج وتغيراتو، وتشمؿ المصروفات الجارية الستخراج النفط الخاـ بما في ذلؾ تكاليؼ 
                                                 

(
1
)www.alriyadh.com 

(
2
  . 68  عبدالسالـ الرويني، مرجع سبؽ ذكره، ص(

(
3
  .66-65  فادي محمد نوري المغيربي، مرجع سبؽ ذكره، ص ص(
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الضخ أو الرفع أو التكاليؼ الخاصة بالحفاظ عمى استمرار إنتاج الحقؿ كتغيير األنابيب 

 .والمضخات القائمة بخالؼ التكاليؼ الرأسمالية المتعمقة بالمرحمة الثانية

 :كما تصنؼ التكاليؼ مف الناحية التحميمية االقتصادية إلى

وىي جميع النفقات التي تنفؽ قبؿ أف يتدفؽ البتروؿ مف الحقؿ أىميا : التكاليف الثابتة .1

نفقات البحث والتنمية واالستثمارات أو المعدات الرأسمالية التي تمـز إقامتيا لرفع النفط مف 

باطف األرض ومعالجتو بفصؿ الشوائب عنو وتخزينو، وتمثؿ ىذه التكاليؼ الجانب األكبر 

مف اإلنفاؽ وىي متناقصة مع زيادة اإلنتاج وتشمؿ كؿ مف المرحمة األولى والثانية مف 

 .مراحؿ اإلنتاج

وىي النفقة الجارية أو نفقة التشغيؿ التي تستمزميا جميع العمميات التي : التكاليف المتغيرة .2

تبدأ برفع النفط مف الحقؿ وتنتيي بشحنو والتي يدخؿ فييا بالطبع استيالؾ المعدات ألنيا 

تعتبر نفقة ثابتة، وفي المراحؿ األولى لإلنتاج النفطي عندما يكوف التدفؽ تمقائيا لمنفط 

تكوف ىذه النفقة ثابتة ولكف مع انخفاض الضغط في داخؿ الحقؿ النفطي تأخذ ىذه 

 .  التكاليؼ شكال متغيرا مع تغير اإلنتاج حيث ترتفع نتيجة الستعماؿ آالت الرفع 

 إف االستغالؿ الرشيد ألي حقؿ نفطي يقتضي أال يزيد معدؿ اإلنتاج فيو :تكمفة الفاقد .3

ال تأثر معدؿ االستخالص النيائي باالنخفاض وضاع في  لموحدة الزمنية عف قدر معيف وا 

باطف األرض جزء مف االحتياطي القابؿ لالستخالص ويتوقؼ حجمو عمى مدى سوء 

االستغالؿ ومدى تجاوز الحد األنسب، كما أف ىذا النوع مف التكاليؼ مع التكاليؼ 

 .المتغيرة يمثؿ المرحمة الثالثة مف مراحؿ اإلنتاج

تعتبر تكاليؼ اإلنتاج في صناعة النفط الخاـ عامال ىاما في تحديد السياسة النفطية 

والقدرة التفاوضية والقدرة عمى االستمرار في اإلنتاج عند انخفاض األسعار واالحتياطيات 
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باإلضافة إلى تحديد الكميات المعروضة، ويالحظ تميز نفط الشرؽ األوسط بانخفاض التكاليؼ 

بالرغـ مف أف اإلنفاؽ االستثماري في مرحمتي البحث والتنقيب يعتبر مرتفعا نتيجة الطبيعة 

الجغرافية لممنطقة وضرورة استخداـ الخبرات الفنية واآلالت مف الخارج وضآلة أو انعداـ ىياكؿ 

البنية السفمية والعموية مثؿ الطرؽ ووسائؿ االتصاالت والمدارس والمستشفيات والمساكف في 

إال أف ضخامة الكميات المنتجة واالحتياطيات تؤدي إلى . (1 )مناطؽ استخراج النفط الخاـ

انخفاض متوسط  التكاليؼ الثابتة، باإلضافة إلى أف معظـ االستثمارات الثابتة قد اكتممت منذ 

بشكؿ عاـ فإف منتجي . سنوات طويمة  نتيجة لضخامة حجـ النفقات الثابتة في الصناعة النفطية

النفط يستطيعوف وضع سياسات تسعيرية لمنع دخوؿ منتجيف جدد لمصناعة النفطية وبالتالي 

الحفاظ عمى طمب نفطيـ وتحقيؽ قدر كاؼ مف األرباح وتسعير النفط بطريقة تمنع دخوؿ 

، أي تحديد السعر عند مستويات تقؿ عف (سواء منتجي النفط أو بدائؿ النفط)المنتجيف الجدد 

األسعار التي تحقؽ أقصى قدر مف األرباح في األجؿ القصير، ولكف إتباع السياسات التسعيرية 

لمنع الدخوؿ تتبايف بيف الدوؿ المنتجة وفقا لتبايف حجـ االحتياطيات، فكمما كبر حجـ 

االحتياطيات كاف الحافز أقوى لمنع دخوؿ منتجيف جدد حتى تتمكف الدوؿ صاحبة االحتياطيات 

ورغـ أنو لسنوات عديدة مضت سادت فكرة أف تكمفة إنتاج . الكبيرة مف تحقيؽ أرباح لفترة أطوؿ

. النفط خارج دوؿ أوبؾ مرتفعة إال أف الفرؽ بيف تكمفة اإلنتاج داخؿ أوبؾ وخارجيا أصبح ضئيال

فقد أدت زيادة تكمفة التشغيؿ الناتجة عف زيادة األجور وتطبيؽ اإلجراءات البيئية في دوؿ أوبؾ 

مف جية، وخفض التكاليؼ الناتجة عف استخداـ التقنيات الحديثة واستراتيجيات االستكشاؼ 

والتطوير خارج أوبؾ مف جية أخرى أدت إلى تساوي التكمفة تقريبا بيف الجيتيف فإف لـ يكف ذلؾ 

                                                 

(
1
 .178-173  سيد فتحي أحمد الخولي ، مرجع سبؽ ذكره، ص ص (
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ولكف يجب عند وضع السياسة التسعيرية ليذا . (1)تحقؽ حتى اآلف فإنو في طريقو إلى ذلؾ

ليس ىناؾ بديؿ متوفر لو وبالتالي  (حتى اآلف)المورد مراعاة أنو مورد ناضب ومحدود وأنو 

يجب الحفاظ عميو واستغاللو استغالال أمثال مف أجؿ حفظ حؽ الدوؿ المنتجة في ثروتيا وكذلؾ 

 .  األجياؿ القادمة مف جية، واستمرار تواجد ىذا المورد لالستيالؾ العالمي مف أخرى

 :   منظمة أوبك وآلية تسعير النفط الخام7.4

إف وجود منظمة أوبؾ عمى الساحة العالمية كاف لو دور بالغ األىمية في االقتصاد 

العالمي فيي تختص بدراسة خصوصيات الوضع العالمي واإلمكانيات المتوافرة لدى أعضائيا 

ولدى دوؿ العالـ األخرى لمواجية االحتكارات الغربية النفط وبذلؾ يمكنيا المحافظة عمى العالقة 

بيف أسعار النفط ومستوى أسعار السمع المصنعة كما أنيا تعمؿ عمى استخداـ الموارد المالية 

المتاحة لدوؿ األوبؾ في بناء اقتصاديات وطنية متكاممة مف خالؿ االختيار الرشيد والصحيح 

إلستراتيجية التنمية االقتصادية لدوؿ األعضاء ومواجية الصعوبات المختمفة مثؿ تخمؼ البنية 

، وانطالقا مف حقيقة أف منظمة أوبؾ (2)التحتية ومشكمة ضيؽ السوؽ وانخفاض اإلنتاجية وغيرىا

مف اإلنتاج العالمي، وأف ثمثي ىذا اإلنتاج % 42وأعضائيا اإلثنى عشر مسؤولة عف توفير نحو 

فإف أي  (السعودية، اإلمارات، العراؽ، ليبيا، الكويت، قطر، الجزائر)تقدمو الدوؿ العربية السبعة 

مواقؼ تتخذىا ىذه الدوؿ سواء في تحديد حجـ اإلنتاج أو مستوى األسعار ستمثؿ االتجاه الذي 

تتحرؾ في إطاره كثير مف الدوؿ األخرى المنتجة ومف ثـ السوؽ النفطية العالمية، ولكف ىذه 

الحقيقة ال تعكس حرية مطمقة ليذه الدوؿ العربية في التأثير عمى السوؽ النفطية بقدر ما تعبر 

 عف تأثير عكسي ألوضاع السوؽ والعالقات الدولية االقتصادية والسياسية في اتجاىات
                                                 

(
1
  جاف فرانسو  جياسيني، خفض التكاليؼ في نشاطات االستكشاؼ واإلنتاج، مجمة النفط والتعاوف العربي، (

 .10-9، ص ص 1998، 87، العدد24المجمد 
(
2
 .1، صw w w.Google com2010  ، (أوبؾ)  منظمة الدوؿ المصدرة لمبتروؿ (
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 .(1)وقرارات دوؿ المنظمة

وقد قامت منظمة أوبؾ بمحاوالت عديدة الستطالع إمكانيات السيطرة عمى اإلنتاج 

عطاء القيمة الحقيقية لمنفط الخاـ المنتج مف قبؿ الدوؿ األعضاء إال أف محاوالتيا لـ  واألسعار وا 

تفمح في وضع سياسة فعالة لمسيطرة عمى اإلنتاج ولـ تفمح في إعطاء القيمة الحقيقية لمنفط 

المباع عالميا كما أنيا لـ تستطع ضماف عدـ تآكؿ قيمة العوائد النفطية الناجـ عف التضخـ 

العالمي وتدىور قيمة الدوالر األمريكي، والسبب في ذلؾ ىو عدـ أخذ كمية اإلنتاج في االعتبار 

لتعييف سعر النفط الخاـ  بالتالي تحديد قيمتو الحقيقية عمى ضوء المتغيرات التي تحدث في 

العممة المستممة مقابؿ ىذا النفط وىذا إذ أف قابمية التحكـ في الكمية المنتجة تتضمف قابمية 

احتكارية ليذا النفط وىذا ىو الواقع بالنسبة لمجموعة مف الدوؿ تنتج النسبة الكبرى مف مجموع 

الطمب العالمي كما ىو الحاؿ بالنسبة لدوؿ أوبؾ بصورة عامة وأوابؾ بصورة خاصة، بالتالي فإف 

ىذه القابمية االحتكارية تمكف المنتج مف فرض أسعاره وفرض نوعية العممة التي يبيع بيا نفطو، 

فعدـ السيطرة عمى اإلنتاج تعني تبذيرا لمثروة النفطية وعدو االحتفاظ باحتياطي مالئـ لمفترة 

الزمنية المطموبة لسد متطمبات التنمية االقتصادية وضماف حقوؽ األجياؿ القادمة مف ىذه 

 .(2)الثروة

استطاعت أوبؾ المحافظة عمى مستويات األسعار خالؿ فترة الستينيات وحققت نجاحات 

نسبية خالؿ فترة السبعينيات لكف الضغوطات التي تعرضت ليا المنظمة والمحاوالت التي تبنتيا 

وكالة الطاقة الدولية بالتعاوف مع شركات النفط الكبرى أدت إلى حدوث حاالت مف االرتباؾ 

                                                 

(
1
 عبدالخالؽ فاروؽ، النفط واألمواؿ العربية في الخارج،مركز المحروسة لمنشر والخدمات الصحفية، القاىرة، (

 .52، ص2002
(
2
 1989، 7، السنة1  حميد القيسي، نحو سياسة بترولية عربية مشتركة، مجمة العمـو االجتماعية، العدد(
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والفوضى في السوؽ النفطية، وباستمرار ىذه الحالة واستمرار امتناع كثير مف المستورديف عف 

استالـ إمداداتيـ النفطية المتفؽ عمييا مف موانئ الدوؿ المنتجة انيارت األسعار بشكؿ سريع 

خالؿ النصؼ الثاني مف الثمانينيات وىذا ساعد عمى تفاقـ حاالت عدـ التنسيؽ والتعاوف بيف 

الدوؿ المنتجة لمنفط واستمرار عدـ االلتزاـ بمستوى اإلنتاج الذي حددتو األوبؾ وبالحصص 

ولكي تثبت أوبؾ لمعالـ . اإلنتاجية لكؿ دولة، ونتيجة لذلؾ تدىورت مستويات أسعار النفط الخاـ

بأنيا ما تزاؿ قوة ال يستياف بيا في السوؽ العالمية لمنفط قامت بفرض سقؼ إنتاجي محدد نياية 

 تضمف حصصا إنتاجية فردية التزمت بيا أقطارىا األعضاء، فارتفعت األسعار مف 1986عاـ 

، وعندما بدأت دوؿ األوبؾ تتجاوز الحصص المقررة ليا انيارت األسعار مرة 1987جديد عاـ 

1989، ثـ عادت وارتفعت عاـ1988أخرى عاـ 
وىكذا استمرت األسعار في التذبذب بيف . (1)

التحسف تارة واالستقرار تارة والتدىور الشديد خالؿ التسعينيات تارة أخرى، وذلؾ بسبب األزمات 

االقتصادية والسياسية التي حدثت خالؿ تمؾ الفترات ودفعت منظمة األوبؾ إلى بذؿ الجيود 

والمحاوالت لمحفاظ عمى استقرار السوؽ النفطية العالمية ومف ثـ استقرار عوائدىا وذلؾ مف خالؿ 

خفض أو زيادة اإلنتاج، وكانت ىذه ىي سياسة أوبؾ المتبعة خالؿ مختمؼ األزمات االقتصادية 

والسياسية التي يمر بيا العالـ وتؤثر بشكؿ مباشر وغير مباشر عمى السوؽ النفطية، حيث توالت 

األزمات االقتصادية والسياسية التي عصفت باقتصاديات العالـ والدوؿ النفطية بشكؿ خاص مف 

وىي فترة األزمة المالية العالمية والتي ال تزاؿ آثارىا السمبية  (2008-2007) وحتى 1998عاـ 

 ست اجتماعات، 2008عمى العالـ مستمرة حتى يومنا ىذا، لذلؾ عقدت منظمة أوبؾ خالؿ عاـ 

منيا خمس اجتماعات غير عادية وكانت ىذه االجتماعات في النمسا قامت المنظمة فييا 

                                                 

(
1
  نورالديف ىرمز، وآخروف، تغيرات أسعار النفط وعوائده، مجمة جامعة تشريف لمدراسات والبحوث العممية، (

 .2-1، ص2007 ، 1 ، العدد29المجمد
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 ألؼ برميؿ يوميا، 250وتحديدا في االجتماع الثالث في فينا في سبتمبر بتخفيض اإلنتاج بنحو 

 مميوف برميؿ يوميا في أكتوبر 1.5ومع استمرار التدىور في األسعار خفضت اإلنتاج بنحو 

بالنمسا، كما عقدت اجتماعا تشاوريا في القاىرة في نياية أكتوبر لـ تتخذ فيو أي قرارات، وجاء 

. (1) مميوف برميؿ يوميا2.2االجتماع األخير في وىراف في ديسمبر بتخفيض اإلنتاج بنحو 

ونتيجة ليذه اإلجراءات التي اتبعتيا المنظمة بدأت األسعار في االنتعاش خالؿ النصؼ األوؿ 

  . 2009مف عاـ 

وليبيا كدولة نفطية وعضو فاعؿ في المنظمة كانت وال تزاؿ سياساتيا اإلنتاجية والتسعيرية 

لمنفط منسجمة مع توجيات وقرارات وسياسات المنظمة، حيث أف أي قرارات نتيجة ألي تغيرات 

في السوؽ النفطية الدولية سوؼ تتأثر بيا ليبيا كغيرىا مف الدوؿ النفطية سمبا أو إيجابا، ومف 

جانب ليبيا فإف أي قرارات منفردة سوؼ تؤثر عمى بقية األعضاء في أوبؾ وكذلؾ خارجيا، لذلؾ 

داخميا  (أوبؾ)فإنو يجب أف يكوف ىناؾ انسجاـ وتكامؿ وتنسيؽ مستمر بيف أعضاء المنظمة 

لكي يتـ الحفاظ عمى استقرار السوؽ العالمية  (أوابؾ)وبيف المنظمة والدوؿ األخرى خارجيا 

النفطية لضماف المحافظة عمى المورد الناضب وضماف استدامتو أطوؿ فترة زمنية ممكنة مف 

أجؿ النيوض باقتصاديات الدوؿ العربية النامية والحفاظ عمى حقوؽ األجياؿ القادمة، بالتالي 

فإنو عمى أوبؾ والدوؿ العربية خاصة وضع إستراتيجية نفطية واضحة المعالـ تبنى عمى أسس 

عممية واقعية ىي أف تتحقؽ ألوبؾ نسبة أكثر عدال في سوؽ النفط العالمية حيث تمتمؾ الدوؿ 

مف اإلنتاج % 38.2مف االحتياطيات المؤكدة مف النفط بينما ال تنتج سوى % 63العربية 

العالمي منو، كما يجب تبني االقتراح القائؿ بأف تتحوؿ أوبؾ مف منظمة الدوؿ المصدرة لمنفط 

إلى منظمة الدوؿ المنتجة لمنفط، لتوسيع قاعدة عضويتيا ودعـ فاعميتيا في االقتصاد العالمي، 

                                                 

(
1
  .10، ص2009 ، فبراير 40 ، السنة461  مجمة أخبار النفط والصناعة، العدد(
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والتي  (أوابؾ)كذلؾ ينبغي انضماـ كافة الدوؿ العربية المنتجة لمنفط إلى المنظمة العربية لمبتروؿ 

يجب أف يكوف ليا دور سياسي ودور اقتصادي وتمويمي في زيادة احتياطيات النفط وزيادة 

 وتطوير صناعة 1995ي عاـ | ألؼ ب605طاقات تكرير النفط العربية التي لـ تتجاوز 

البتروكيماويات في الدوؿ العربية كما يجب الربط بيف ديناميكية االحتياطيات البترولية العربية 

 .  ومعدالت إنتاج النفط

 (2-4)جدوؿ رقـ 
 تواريخ بدء اإلنتاج النفطي لمدوؿ العربية السبعة األعضاء في

 .مميوف برميؿ (1962-1928) أوبؾ لمفترة المحصورة بيف 
            األقطار

 المجموع اإلمارات ليبيا الجزائر قطر الكويت السعودية العراق السنة

1928(  1) 2.7 - - - - - - 2.7 
1938(  2) 91.5 1.4 - - - - - 92.9 
1946(  3) 101.8 164.2 16.2 - - - - 282.2 
1949(  4) 90.6 476.4 246.5 2.0 - - - 815.8 

1950 139.7 546.7 344.4 33.6 - - - 1064.4 
1951 180.8 761.5 559.9 49.3 - - - 1551.5 
1952 389.0 824.8 749.1 69.2 - - - 2032.1 
1953 581.4 844.6 861.9 85.0 - - - 2372.9 
1954 636.2 961.8 959.7 99.9 - - - 2657.6 
1955 697.0 976.6 1103.6 115.0 - - - 2892.2 
1956 641.0 1002.7 1108.5 124.2 - - - 2876.4 
1957 449.5 1030.8 1171.6 138.5 - - - 2790.4 

1958(  5) 731.3 1058.5 1435.8 175.1 8.8 - - 3409.5 
1959 856.9 1152.7 1441.1 170.4 25.6 - - 3646.7 
1960 972.2 1313.5 1691.8 174.6 181.1 - - 4333.2 

1961(  6) 1007.1 1480.1 1735.0 177.2 330.9 18.2 - 4748.5 
1962(  7) 1009.2 1642.9 1957.8 176.2 436.9 182.3 14.2 5429.5 

 

نواؼ الرومي، منظمة األوبؾ وأسعار النفط العربي الخاـ،الدار الجماىيرية لمنشر والتوزيع ،الطبعة : المصدر
 .303 ، ص 2000األولى،
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 :المالحظات
 .بدء اإلنتاج النفطي في الجزائر (5) .          بدء اإلنتاج النفطي في العراؽ (1)
 . بدء اإلنتاج النفطي في ليبيا (6) .        بدء اإلنتاج النفطي في السعودية (2)
 .بدء اإلنتاج النفطي في اإلمارات (7) .          بدء اإلنتاج النفطي في الكويت (3)
 .بدء اإلنتاج النفطي في قطر (4)
 

 

 :  عوامل أخرى8.4

باإلضافة إلى العوامؿ األساسية المؤثرة في تسعير النفط الخاـ فإف ىناؾ عوامؿ أخرى 

ثانوية وغير اقتصادية قد تؤثر في تسعير النفط الخاـ إال أف تأثيرىا أقؿ حدة مف العوامؿ 

 :األساسية المذكورة سابقا ومف ىذه العوامؿ

 :   العالقات الدولية1.8.4

فنتيجة لتداخؿ العالقات الدولية وتعارضيا في كثير مف األحياف فإف سعر النفط الخاـ البد 

أف يراعي مصالح الدوؿ المنتجة والمستيمكة والشركات النفطية الدولية، فسعر النفط الخاـ يرتبط 

بسياسات الدوؿ المختمفة والمتعمقة بالسمع والموارد األخرى، والسياسات المالية والنقدية، وحجـ 

التبادؿ التجاري ومدى العجز أو الفائض في موازيف التجارة، ومعدالت التضخـ، وتقمبات أسعار 

 . (1)صرؼ العمالت األجنبية، وسياسات الطاقة وتطوير بدائؿ مختمفة ليا

 :  المناخ2.8.4 

حيث ىو أحد العوامؿ غير األساسية في تأثيره عمى سعر النفط الخاـ ويتحدد تأثيره بتغير 

درجات الحرارة فانخفاض درجات الحرارة وخاصة البرودة في فصؿ الشتاء وفي مختمؼ مناطؽ 

 .(2)العالـ تؤدي إلى ازدياد الطمب عمى النفط الخاـ وبالتالي يزداد سعره

                                                 

(
1
 . 306  سيد فتحي أحمد الخولي، مرجع سبؽ ذكره، ص (

(
2
 .477-475  محمد أحمد الدوري، مرجع سبؽ ذكره، ص ص (
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 :   تموث البيئة وقوانين المحافظة عمييا3.8.4

اعتبرت السمعة النفطية إحدى ألعناصر المموثة لمبيئة، لذلؾ اتخذت إجراءات صارمة لمحد 

مف التموث البيئي تجسدت في قوانيف وتعميمات تنظـ كيفية المحافظة عمى البيئة مف التموث 

والتي تسببيا أنواع مف الغازات السامة التي تسبب االحتباس الحراري حسب اتفاقية        

، وىي غازات أوؿ أكسيد الكربوف وثاني أكسيد الكربوف وثاني أكسيد الكبريت (1997كيوتو )

كما فرضت ضرائب وغرامات . وأكسيد النيتروجيف، وجميع تمؾ الغازات ناجمة عف النفط الخاـ

ورسـو لمحد مف االستيالؾ غير العقالني لممصادر المموثة لمبيئة منيا ضريبة الكربوف عمى 

استيالؾ المنتجات النفطية، وىذه الضريبة تؤثر عمى استيالؾ ىذه المنتجات النفطية وىذا يؤثر 

 . عمى خفض الطمب عمى الخاـ وخفض أسعاره في السوؽ العالمية

 :  التطور والتقدم التكنموجي4.8.4

ىذا العامؿ قد يكوف تأثيره إيجابيا مساعدا عمى رفع السعر النفطي أو سمبيا يؤدي إلى 

تدني وتخفيض السعر النفطي، فالحالة اإليجابية وىي الغالبة في أثر التطور والتقدـ التكنموجي 

عمى تعزيز القوة التنافسية لمنفط الخاـ إزاء المصادر البديمة عنو، أي باستمرار اتجاه تزايد وارتفاع 

النفط الخاـ مقارنة مع أسعار مصادر الطاقة البديمة عنو وذلؾ لكوف التطوير والتحسيف 

التكنموجي ألدوات ومعدات وأساليب استغالؿ النفط الخاـ إنتاجا وعرضا وطمبا بزيادة ارتفاع 

 .    كفاءة استغاللو بصورة أكبر مما تتـ عميو لممصادر المنافسة

 :  التضخم العالمي وأزمة الدوالر5.8.4

 إف استقرار القوة الشرائية ألسعار النفط الخاـ لو أىمية كبيرة وذلؾ بيدؼ وضع سياسة 

إنتاجية مف أجؿ بقاء السعر عند المستوى المطموب، فطالما أف السعر يقاس بوحدة نقدية معينة 

لذا فإنو مف الضروري أف يحتفظ السعر بقيمتو الحقيقية أي يكوف مقدرا بالسمع الصناعية المختمفة 
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التي تستوردىا الدوؿ النفطية، وىذه المسألة تعتبر ىامة جدا بالنسبة لمدوؿ المنتجة لمنفط الخاـ 

حيث إف القوة الشرائية لعوائدىا النفطية تنخفض باستمرار إما بسبب التضخـ الذي تزداد حدتو 

في الدوؿ الصناعية أو بسبب المشاكؿ التي تواجييا الوحدة النقدية لمتسعير وىي الدوالر مقابؿ 

يجاد حموؿ لمواجية انخفاض  العمالت النقدية األخرى، لذلؾ البد مف وضع حد لمتضخـ وا 

 . (1)الدوالر الذي يستخدـ كعممة وحيد لتحديد سعر النفط الخاـ

 

 

 

 

 

 

 

ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى

                                                 

(
1
 .13-12  إبراىيـ صالح  الرفادي، مرجع سبؽ ذكره، ص ص(
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ىالفصلىالخامس
ىدوادظىلوبواىالدطروظىووضعى

 إدتراتوجوظىنفطوظىالدتدامظىالنفطى

                                 

 :المقدمة  1.5

يمثؿ النفط الثروة األساسية والمصدر الرئيسي لمتنمية االقتصادية لمدوؿ المنتجة، وعميو 

فإف أي إستراتيجية لمسياسة النفطية يجب أف تنطمؽ مف جممة التناقضات الدولية ومتغيرات البيئة 

المحيطة التي تؤثر في السياسة النفطية وتتأثر بيا عمى المستوييف المحمي والدولي، كما يجب 

 .أف تأخذ بعيف االعتبار ضرورة االستفادة مف عامؿ الوقت عمى أساس أف النفط ثروة ناضبة

سيتـ في ىذا الفصؿ دراسة السياسة السعرية النفطية القائمة ومحاولة إيجاد سعر أمثؿ 

لبرميؿ النفط الخاـ، وذلؾ مف خالؿ عرض مختصر لنظرية ىارولد ىوتمنؾ لمموارد الناضبة،  ثـ                                  

سيتـ عرض تطور تسعير النفط الخاـ الميبي، كذلؾ سيتـ عرض مفيـو االستدامة وعالقتو بالنفط 

الخاـ ، ثـ سيتـ اقتراح لبعض األسس اليامة التي يجب مراعاتيا عند تسعير النفط الخاـ، ثـ 

نختتـ ىذا الفصؿ برؤية استشرافية ألىـ عناصر اإلستراتيجية النفطية  بيدؼ استدامة ىذا المورد 

 . الناضب

 نظرية ىارولد ىوتمنك  2.5

الف النفط الخاـ والغاز الطبيعي مف الموارد الناضبة غير المتجددة والتي تستيمؾ مرة 

لذا ظيرت النظريات االقتصادية لتؤكد عمى ضرورة ، واحدة وبالتالي ال يمكف تعويضيا 

االستخداـ األمثؿ ليذه الموارد كونيا تمثؿ ثروة ليست فقط لمجيؿ الحالي بؿ إنيا لألجياؿ 

وخالصة تمؾ  ، 1931ومف ابرز تمؾ النظريات نظرية ىارولد ىوتمنؾ والتي نشرىا عاـ ،القادمة
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إف سعر المورد الناضب يجب أف ينمو بمعدؿ مساوي لمعدؿ سعر الفائدة إلي جانب )النظرية 

إما في ظؿ سوؽ االحتكار ، وعند توازف صناعة المورد التنافسية ، كؿ مف نمط استخراج كفؤ

وىو يقصد ، فإف إيراد الحدي ىو الذي يجب أف ينمو بمعدؿ سعر الفائدة وليس سعر المورد 

بالنسبة لممنتج بعد طرح تكاليؼ االستخراج  (rent)الذي ىو الريع  (net price)السعر الصافي 

واإليراد الحدي بالنسبة لممحتكر ىو الذي يجب أف ينمو بمعدؿ نمو بسعر الفائدة الحقيقي في 

وقد اعتبرت ىذه النظرية  شرطا كافيا لتحقيؽ االستخراج األمثؿ لمموارد الناضبة ،  (السوؽ 

 (1)ومنيا النفط الخاـ عمى ضوء النظرية االقتصادية

 :    تطور تسعير النفط الخام الميبي3.5

منذ أف اكتشؼ النفط الخاـ الميبي كاف البد مف سعر ليذا النفط تتحدد عمى أساسو أمور 

ىي بداية تحقيؽ  (1965-1961)كثيرة أىميا اإلتاوة ، وبالنسبة إلى ليبيا فقد كانت الفترة مف 

إيراد لـ يسبؽ لو مثيؿ، فمع الوصوؿ إلى مرحمة التصدير تحقؽ الدخؿ وىو في الواقع يعتمد 

عمى اإلنتاج والتسعير، ولجعؿ ليبيا في وضع مماثؿ لموضع السائد في دوؿ الشرؽ الوسط 

األخرى حدث تعديؿ في قانوف النفط الميبي إال أف إصرار الشركات جعؿ مف التعديؿ غير ذي 

، فالقانوف المعدؿ نص في مادتو الثالثة عشر نياية (6)معنى خصوصا بعد صدور الالئحة رقـ 

عمى أف تحسب قيمة النفط الخاـ لفرض اإلتاوة عمى أساس السعر المعمف والذي  (5)الفقرة 

مف المادة الرابعة عشر مف  (5)يسميو القانوف السعر السائد، وذلؾ كما ورد تعريفو في الفقرة 

األسعار لمبتروؿ الخاـ الميبي )القانوف، ونصت ىذه الفقرة عمى أف المقصود باألسعار المعمنة ىو 

مف الصنؼ والثقؿ النوعي المختصيف عمى ظير السفينة في نقطة انتياء بحرية يتوصؿ إلييا 

بالرجوع إلى أسعار السوؽ الحرة لممبيعات التجارية الفردية بشحنات كاممة وبالكيفية التي يتفؽ 

                                                 

(
1
  .297 و 296ص ، 85/2010العدد، مجمة اإلدارة و االقتصاد،   عبدالستار عبد الجبار موسى(
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عمييا بيف المجنة وصاحب عقد االمتياز، وفي حالة عدـ االتفاؽ فبالتحكيـ عمى أف تؤخذ في 

االعتبار أسعار البتروؿ الخاـ مف صنؼ وثقؿ نوعي مماثميف في أسواؽ حرة أخرى مع إجراء 

 .(1)(التعديالت الالزمة في أجور الشحف والتأميف

إال أف الظروؼ االحتكارية لصناعة النفط أدت إلى عدـ وجود سوؽ حرة لمنفط الخاـ 

تتحدد فييا أسعاره وفقا لتفاعؿ قوى العرض والطمب، فمف المعروؼ أف عددا قميال مف الشركات 

االحتكارية العالمية الكبرى كانت تسيطر عمى الجزء األكبر مف ىذه الصناعة في مختمؼ 

وأصبحت تمعب دورا ىاما في اإلنتاج  (1960)مراحميا لفترة طويمة إلى أف ظيرت منظمة أوبؾ 

 .(2)والتسعير

قد عيف السعر المتحقؽ ال  (1955)لعاـ  (25)في البداية كاف قانوف النفط الميبي رقـ 

السعر المعمف، وجعمو أساسا لحساب المدفوعات المستحقة لمحكومة عمى النفط إذا تـ إنتاجو وقد 

وكانت األسعار المتحققة في أوائؿ عاـ  (بأنو متوسط السعر التنافسي الحر)وصفت ىذا السعر 

 منخفضة بالقياس إلى األسعار المعمنة، وقد حمؿ ىذا الحكومة إلى تغيير رأييا في 1961

 أصبح بموجبو السعر 1961األساس المتخذ لحساب الضرائب، فصدر مرسـو ممكي في يوليو 

 . المعمف ىو األساس لتقدير الدخؿ الخاضع لمضريبة وتقدير اإلتاوة

 39 دوالرا لمبرميؿ الذي لو كثافة 2.21كانت شركة إسو قد أعمنت سعرا لمنفط الخاـ الميبي 

 سنتا لمبرميؿ 2 ، مع تخفيض قدره APIدرجة وذلؾ بموجب معيد البتروؿ األمريكي لمنفط الخاـ 

 40 دوالرا لمنفط الخاـ ذي كثافة 2.23، وقد جعمت سقفا يبمغ 39عف كؿ درجة كثافة أقؿ مف 

درجة بموجب معيد البتروؿ األمريكي أو الذي كاف أعمى درجة، وقد توصمت شركة إسو إلى ىذا 

                                                 

(
1
 .  203  شكري غانـ، مرجع سبؽ ذكره، ص (

(
2
  .227-226  مختار أبو زيدة، مرجع سبؽ ذكره، ص ص (
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وىي تمثؿ عالوة عف أجور الشحف لمنفط الخاـ . (1) سنتا لمبرميؿ40الرقـ الذي اشتمؿ عمى 

الميبي وذلؾ بأخذ المتوسط لألسعار المعمنة لمنفط الخاـ لثالثة بمداف في الشرؽ األوسط ىي 

يراف والعراؽ  :كما ىو واضح في الجدوؿ التالي. (2)السعودية وا 

 (1-5)جدوؿ رقـ 
 طريقة شركة إسو في الوصوؿ إلي السعر المعمف لمنفط الخاـ الميبي

 بالدوالر

 السعر المعمن
 إيران السعودية

 جزيرة الخرج
 العراق
 رأس تنورة      صيدا بانياس

 2.21 1.73 2.17  1.80 في ميناء الشحف
 0.26 0.69 0.26  0.58 أجرة النقؿ إلى روترداـ

  تكاليؼ–السعر واصال روترداـ 
 

 النقؿ مف مرسى البريقة إلى روترداـ

2.38   2.43 2.42 2.47 

0.22   0.22 0.22 0.22 

 2.25 2.20 2.21  2.16 السعر الموازي في مرسى البريقة
 

 =متوسط السعر في مرسى البريقة 
 

 

 .Shukri . m.Ghanem.The  PRICING OF  LIB YAN CRUDE OIL .1975 Page 68:المصدر
 

احتجت الحكومة بشدة عمى ما أعمنتو شركة أسو واعتبرتو سعرا منخفضا جدا بما يعادؿ 

 سنتا عمى أقؿ تقدير، وبينت بأف السعر لـ يأخذ في الحسباف خفة الخامات الميبية التي 30-40

تدر ليذا السبب مف البنزيف والكيروسيف أكثر مما تدره الخامات األثقؿ منيا، كذلؾ أف المحتوى 

وردت إسو بأف قيمة االنخفاض في . المنخفض مف الكبريت في النفط الميبي قد تـ تجاىمو

محتوى الكبريت ليست كبيرة وأف ىذه الميزة ليذا النوع مف النفط الخاـ الميبي في حقوليا النفطية 

وأخيرا أكدت الحكومة أف إسو لـ تستخدـ التعديؿ الصحيح . كاف يقابؿ بمحتواه العالي مف الشمع
                                                 

(
1
) Frank.C.Waddams, The Libyan Oil Industry, Croom Helm London ,1980 p119 

(
2
  جوديت غورني، ليبيا االقتصاد السياسي لمنفط،،ترجمة فتحي بو سدرة ومحمد عزيز،منشورات جامعة  (

  .190-189، ص ص 2003قاريونس ،بنغازي ،

2.16+  2.21+2.20+2.25    

              4 

 

        

 =2.205 
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لمسألة تكاليؼ الشحف في حساباتيا ألنيا بنت تمؾ الحسابات عمى تكاليؼ السوؽ الفورية 

لرحالت بحرية منفردة وليس عمى أساس تقديرات متوسط معدؿ أجور الشحف الذي تعينو ىيئة 

 . مستقمة

اتبعت الشركات األخرى إعالف إسو لسعر الخاـ الميبي ما عدا شركة ماراثوف التي أعمنت 

، وظمت الشركات API 36 دوالرا لمبرميؿ في ميناء السدرة لمنفط ذي كثافة 2.15سعرا قدره 

 وتأخذ في الحسباف نفقات التسويؽ 1965األخرى تتبع إسو في احتساب اإلتاوة حتى عاـ 

بأنيا مجموع )حيث حددت نفقات التسويؽ  (6)والحسومات التي يسمح بيا وفقا لالئحة رقـ 

الخصـو مف السعر السائد يمنحيا صاحب عقد االمتياز لغرض مواجية المنافسة بقصد بيع 

الخاـ الميبي إلى العمالء المرتبطيف بو أو غير المرتبطيف ويجوز مطالبة صاحب عقد االمتياز 

، وقد تضمنت ىذه الالئحة العديد مف (مف وقت آلخر أف يثبت لمجنة بأف ىذه الخصـو عادلة

جوانب تطبيؽ القانوف وخصوصا فيما يخص الحسابات المالية أىميا الضرائب المباشرة واألسعار 

 .(1)المعمنة ونفقات التسويؽ

 1962وخالؿ ىذه الفترة بتنسيؽ سياساتيا وفقا لسياسات أوبؾ والتي انضمت إلييا عاـ 

، وبمساندة مف المنظمة ، إجبار الشركات النفطية العاممة لدييا 1965حيث استطاعت ليبيا عاـ 

سنتا، وبذلؾ بدأ تطبيؽ مبدأ  (0.5)القبوؿ بمبدأ تنفيؽ اإلتاوة وتحديد نفقات التسويؽ بمقدار 

مع AP  40 دوالرا لمبرميؿ ذي كثافة 2.23األسعار المعمنة في ليبيا حيث كانت عند مستوى 

 درجة وذلؾ بزيادة أو تخفيض بمقدار          40تعديؿ لسعر النفط الذي تزداد أو تقؿ كثافتو عف 

                                                 

(
1
  سعدة العقيبي، الصناعة النفطية في ليبيا ،نشأتيا تطورىا والسياسات المتبعة، رسالة ماجستير غير منشورة (

 .   77،كمية االقتصاد ،جامعة قارص 
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 سنتا مف سعر البرميؿ لكؿ درجة كاممة، وبعد ىذا التعديؿ لـ يحدث أي تطور في األسعار 2

 : كما ىو مبيف في الجدوؿ التالي1970حتى عاـ 

 (2-5)جدوؿ رقـ 
 (1971-1955)األسعار المعمنة لمنفط الخاـ الميبي

العربي الخفيف                   السنة
 برميل/دوالر

تعيين إسو لمخام 
 برميل/الميبي    دوالر

1955          1.93   
1956        1.93   
1957        2.08   
1958        2.08   
1959        1.90   
1960        1.76   
1961        1.80  2.21(   39ِِAPI ) 
1962        1.80         2.21    
1963        1.80         2.21  
1964        1.80           2.21    
1965        1.80          2.21  
1966         1.80         2.21   
1967        1.80         2.21    
1968        1.80     2.23(  40 API) 

1969        1.80           2.23  
1970        1.80           2.23   
1971        2.29           2.23  

 

جوديت، غورني، ليبيا االقتصاد السياسي لمنفط ،ترجمة فتحي بوسدرة ومحمد عزيز،منشورات جامعة : المصدر 

 .192 ، ص2003قاريونس ،بنغازي  

 أنشئت المؤسسة الوطنية 1968وفي نياية الستينيات وبداية السبعينيات وتحديدا عاـ 

لمنفط في ليبيا ، وتـ االتفاؽ مع الشركات العاممة عمى تعجيؿ دفع المستحقات الحكومية مف 

اإلتاوة وضرائب الدخؿ، وصدرت الالئحة الخاصة باحتياطيات األماف والمحافظة عمى الثروة 

، باإلضافة إلى تبني عقود المشاركة كنمط مف أنماط (8)النفطية والتي عرفت بالالئحة رقـ 

، وبما أف الدخؿ يتحدد عمى أساس 1968العالقة التعاقدية بيف الدوؿ والشركات العاممة عاـ 
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.  (1)األسعار المعمنة فإف ليبيا أبدت اىتماما أكبر بقضية تعديؿ أو تصحيح األسعار المعمنة

 :، وتمخصت االتفاقية فيما يمي1970وتمت عدة مفاوضات انتيت بإبراـ اتفاقية سبتمبر عاـ 

 دوالرا 2.53 درجة 40تصحيح السعر المعمف بحيث أصبح سعر برميؿ النفط ذي كثافة  -

 .1970 دوالرا اعتبارا مف أوؿ سبتمبر 2.23لمبرميؿ بدال مف 

 2 سنتا بدال مف 1.5 درجة مع تخفيض بواقع 40 سنتا لكؿ درجة كثافة فوؽ 2زيادة  -

 .سنت لكؿ درج كثافة أقؿ 

 عمى أف يسدد الفارؽ عمى شكؿ زيادة في 1965العمؿ بالسعر الجديد ابتداًء مف عاـ  -

 .نسبة ضرائب الدولة

وقد نجـ عف زيادة األسعار الميبية ردود فعؿ متعددة لدى الدوؿ المنتجة ، ورغبة في 

تنسيؽ المواقؼ عقدت منظمة أوبؾ عدة اتفاقيات مالية ىي اتفاقيات طيراف وطرابمس وجنيؼ 

والتي تضمنت بعض األسس المتعمقة بعالوة الكبريت وعالوة الشحف وعالوة . (2)األولى والثانية

 :التضخـ وعالوة قناة السويس، وبموجب اتفاقية طرابمس أصبحت األسعار المعمنة الميبية كما يمي

 

 

 

 

 

 

                                                 

  (
1
 79سعدة العقيبي، مرجع سبؽ ذكره، ص (

(
2
 .463 عبدالرازؽ المرتضى ، مرجع سبؽ ذكره، ص(
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 (3-5)جدوؿ رقـ 
 1971 أبريؿ API 40سعر النفط الخاـ الميبي 

 برميؿ/                                               دوالر
 2.550 السعر المعمف قبؿ اتفاقية طرابمس

 2.350 زيادة اتفاقية طيراف
 0.100 عالوة انخفاض المحتوى الكبريتي

 
 أجور الشحف اإلضافية

0.70 
 زيادة 0.20+ األجور الثابتة 0.50

20/4/1971 
 3.070 السعر المعمف األساسي

 0.127 عالوة التضخـ
 3.197 عالوة التضخـ+السعر المعمف 

 0.120 عالوة قناة السويس
 0.130 عالوة الشحف

 3.447 .20/3/1971السعر المعمف في 
            

سعدة العقيبي، الصناعة النفطية في ليبيا نشأتيا تطورىا والسياسات المتبعة ،رسالة ماجستير : المصدر 

  . 80، ص2007غير منشورة ،كمية االقتصاد، جامعة قاريونس،

بحيث تحسب الزيادة  (%8.49)وفي اتفاقية جنيؼ األولى رفع السعر المعمف الميبي بنسبة 

عمى السعر األساسي وعالوة قناة السويس وعالوة الشحف كال عمى حدة وسميت بعالوة التضخـ 

والتي تخضع لمتعديؿ كؿ ثالثة أشير حسب المتغيرات الحاصمة في أسعار صرؼ الدوالر مقارنة 

بسمة العمالت، ونتيجة ليذه التغيرات عقدت اتفاقية جنيؼ الثانية التي تـ فييا رفع السعر المعمف 

دوالرات تغير عدة مرات ما بيف الزيادة والنقصاف،  (4.043) درجة إلى 40الميبي ذي كثافة 

ونظرا الستمرار االرتفاع في معدالت التضخـ في الدوؿ الصناعية دعيت الشركات لمتفاوض مع 

المنظمة لغرض تعديؿ األسعار، ولكف المفاوضات باءت بالفشؿ األمر الذي دفع دوؿ الخميج 

 .األعضاء في المنظمة إلى اتخاذ قرار رفع األسعار بمعزؿ عف الشركات
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( API ِ 40) وعمى المستوى المحمي قامت ليبيا برفع أسعارىا المعمنة لمخاـ ذي كثافة 

 دوالرات، تضمنت عالوة النقؿ والمزايا النوعية األخرى 4.11 دوالرا لمبرميؿ، بمقدار 11.65إلى 

، حيث وصؿ سعر النفط الخاـ 1974بما فييا انخفاض المحتوى الكبريتي وذلؾ في مطمع عاـ 

 . دوالر لمبرميؿ16.20إلى 

 وأصرت الحكومة الميبية 1974كاف سعر النفط الخاـ الميبي مرتفعا جدا مف بداية عاـ 

 عمى 1973عمى استمرار الحظر الذي فرضتو مع دوؿ عربية أخرى خالؿ حرب أكتوبر عاـ 

لقد تجاىمت الحكومة أىمية النفط الميبي . صادرات النفط الخاـ العربي لمواليات المتحدة األمريكية

ذو النسبة المنخفضة مف المحتوى الكبريتي لمسوؽ األمريكي وأف أعضاء آخريف يستفيدوف مف 

الحظر الذي رفعوه مبكرا في ذلؾ العاـ، كما تجاىمت الحكومة الميبية االنييار في معدالت النقؿ 

الفورية والطاقة الزائدة مف معامؿ إزالة الكبريت كذلؾ التراخي في القوانيف والموائح المنظمة لنسبة 

 ضمف الدوؿ غير (1)الكبريت في عدة دوؿ، ونتيجة لذلؾ انخفض نصيب ليبيا في السوؽ

ولـ تستطع ليبيا . 1974نياية عاـ % 2.8 إلى 1973بداية % 4.7الشيوعية المنتجة لمنفط مف 

 :بيع خاماتيا باألسعار التي حددتيا فانخفض بذلؾ إنتاجيا كما ىو واضح في الجدوؿ التالي

 

 

 

 

 

 

                                                 

(
1
 . 221-219  جوديت، غورني، مرجع سبؽ ذكره، ص ص (
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  (4-5)جدوؿ رقـ
  (1976-1974)إنتاج وأسعار النفط الخاـ الميبي

اإلنتاج بآالف  الربع السنة
 اليوم/البراميل   

سعر البيع الرسمي لنفط 
 السدرة بالدوالر

 16.00 1879 الربع األوؿ 1974
 14.60 1761 الربع الثاني 1974
 13.20 1374 الربع الثالث 1974
 12.50 1032 الربع الرابع 1974
 11.86- 11.70 960 الربع األوؿ 1975
 11.40 1277 الربع الثاني 1975
 11.10 1996 الربع الثالث 1975
 12.21 1793 الربع الرابع 1975
 12.21 1793 الربع األوؿ 1976
 12.21 1931 الربع الثاني 1976
 12.40 1954 الربع الثالث 1976

 

 جوديت غورني، ليبيا االقتصاد السياسي لمنفط، ترجمة فتحي بو سدرة و محمد عزيز ،منشورات :المصدر

 220 ،ص 2003جامعة قاريونس،بنغازي،

ثـ بدأت الحكومة بعد ذلؾ في تعديؿ أسعارىا مع مدى تدىور اإلنتاج حيث أجرت عدة 

تخفيضات ورغـ ذلؾ استمر اإلنتاج في االنخفاض ولـ توجد مبيعات بسبب عدـ كفاية 

التخفيضات التي أجريت الستعادة الفروقات السعرية حيث انخفض اإلنتاج الميبي إلى النصؼ 

 رفعت ليبيا الحظر عمى المبيعات لمواليات المتحدة وخفضت األسعار مف جديد 1975بداية عاـ 

  .1975وتغيرت األحواؿ لصالحيا في منتصؼ عاـ 

خالؿ النصؼ الثاني مف السبعينيات بدأت األسعار في االرتفاع في ظؿ بيئة تسمح بذلؾ 

 درجة بفعؿ التفاعالت الدولية مف 40فقد ارتفعت األسعار المعمنة لمنفط الخاـ الميبي ذي كثافة 

، أما فيما يخص 1976 دوالر لمبرميؿ اعتبارا مف النصؼ الثاني مف عاـ 16.35 إلى 16.06

 سنتا لمبرميؿ خالؿ 30 درجة فقد ارتفعت بمقدار 40السعر المحقؽ لمنفط الخاـ الميبي بكثافة 
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 دوالرا 15.26 دوالرا لمبرميؿ، كما سجؿ خاـ السدرة ارتفاعا إلى 12.26 حيث بمغ 1976عاـ 

 دوالرا لمبرميؿ، واستمر السعر في االرتفاع خالؿ بداية 20.98 مستوى 1979لمبرميؿ وبمغ عاـ 

 محققا ارتفاعا قدره 1981عقد الثمانينيات حتى وصؿ خاـ السدرة إلى أعمى مستوى لو عاـ 

 . (1)  دوالرا لمبرميؿ وكذلؾ الحاؿ لباقي الخامات40.78

ونتيجة لجممة مف الظروؼ أىميا حرب الخميج األولى وما أدت إليو مف نقص شديد في 

أدى إلى ارتفاع األسعار في مطمع ىذا العقد وزيادة  (العراقي واإليراني )المعروض النفطي 

 كاف بداية تحوؿ األسعار بالتراجع نتيجة لعدة عوامؿ منيا سياسات 1983العائدات، إال أف عاـ 

الدوؿ الصناعية في ترشيد استيالؾ الطاقة حيث استطاعت ىذه الدوؿ تخفيض استيالكيا مف 

النفط في أقؿ مف ثالث سنوات، باإلضافة إلى بناء مخزونيا االستراتيجي بكميات كبيرة والعمؿ 

عمى تطوير بدائؿ الطاقة مع التوسع في عمميات البحث والتنقيب عف النفط في مناطؽ خارج 

أوبؾ، وكذلؾ أسباب تتعمؽ بالمنظمة ذاتيا كالخالفات السياسية واأليدلوجية، أدى كؿ ذلؾ إلى 

انخفاض الطمب عمى نفط األوبؾ حيث استمرت األسعار في االنخفاض حتى وصمت عاـ 

 دوالرات لمبرميؿ وبالتالي انخفضت العائدات النفطية مما أدى إلى مشاكؿ 10 إلى 1986

اقتصادية لعديد مف الدوؿ األعضاء في أوبؾ، وىذه األحداث تزامنت عمى المستوى المحمي مع 

، فانخفضت أسعار الخامات الميبية 1986خروج الشركات النفطية األمريكية مف ليبيا بداية عاـ 

 . 1987 دوالرا لمبرميؿ عاـ 18حيث لـ تتخطى حاجز

ولمحفاظ عمى استقرار السوؽ وعف طريؽ اإلجراءات المنسقة والموحدة مف منظمة األوبؾ 

ومحاولتيا الموازنة بيف العرض والطمب استطاعت المنظمة أف تحد مف مشكمة تدىور األسعار 

 دوالرا لمبرميؿ مف خاـ القياس بأنو السعر األمثؿ لمنفط مع مراعاة 18حيث حددت مستوى 

                                                 

(
1
 .83-82   سعدة العقيبي، مرجع سبؽ ذكره ، ص ص(
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الفروقات بيف الخامات باعتباره يمثؿ متوسط أسعار سبعة أنواع مف النفط الخاـ، وىي ما عرفت 

 :فيما بعد بسمة أوبؾ، وقد تمثمت في الخامات التالية

فاتح دبي ، بوني زيت خفيؼ نيجيريا، الزيت الخفيؼ السعودية، ميناس أندونيسيا، )

ومع الحفاظ  (بتاجوانا اليت فنزويال، مزيج شيراف الجزائر، و أسمس المكسيؾ الذي ال يتبع أوبؾ

 مميوف برميؿ يوميا استطاعت 17.5عمى ىذا المستوى مف األسعار وتحديد اإلنتاج عند مستوى 

 فوصؿ سعر الخاـ العربي 1990أوبؾ أف تحافظ عمى استقرار السعر إلى أف تحسف عاـ 

 % 42.8 دوالرا لمبرميؿ مع تحسف نصيب المنظمة في السوؽ العالمية إلى 20الخفيؼ إلى 

 .                                                                     في نفس العاـ22.8بمستوى إنتاج قدره 

 أدت حرب الخميج الثانية مرة أخرى إلى 1991وخالؿ عقد التسعينيات وتحديدا عاـ 

ونقص العرض وبالتالي ارتفعت األسعار فوصؿ  (العراقي والكويتي)انقطاع إمدادات النفط 

 دوالرا لمبرميؿ، كما انخفض المعروض النفطي خارج أوبؾ 32.68متوسط أسعار سمة أوبؾ إلى

مما دفع ذلؾ بالمنظمة إلى زيادة اإلنتاج وتعميؽ الحصص المعموؿ بيا خالؿ نفس العاـ، وقامت 

 مالييف برميؿ مف مخزونيا االستراتيجي مما أدي إلى انخفاض 5الواليات المتحدة بطرح 

 .1992 دوالر، وبذلؾ استأنفت المنظمة نظاـ الحصص مف جديد عاـ 18األسعار إلى 

تأثر النفط الميبي بما جرى عمى المستوى الدولي فوصمت األسعار إلى مستويات متدنية 

، وتمشيا مع األوضاع العالمية لمسوؽ 1991دوالرا لمبرميؿ عاـ  (14-13)حيث بمغت حدود 

النفطية تحسنت األسعار في العاـ التالي نتيجة لسياسات المنظمة لكونيا عنصرا مؤثرا في السوؽ 

الدولية، وبالتالي خضعت سياسات ليبيا في اإلنتاج واألسعار لسياسات المنظمة عمى اعتبارىا 

عضوا فييا وىكذا تذبذبت األسعار محميا ودوليا بيف ارتفاع وانخفاض، والجدوؿ التالي يبيف 

  (.1998-1994)متوسط أسعار النفط الخاـ الميبي خالؿ الفترة 
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  (5-5)جدوؿ رقـ 
 (1998-1994)متوسط أسعار النفط الخاـ الميبي لمفترة 

 برميؿ/دوالر

 1998 1997 1996 1995 1994 نوع الخام
 

 مقدار التغير
1997-1998 

 %معدل التغير 
1997-1998 

 33.5- 6.51- 12.92 19.43 21.05 17.23 15.33 البريقة
 34.5- 6.68- 12.67 19.35 21.05 17.23 15.76 الزويتينة
 34.2- 6.53- 12.56 19.09 20.76 17.05 15.29 سيرتكا
 34.1- 6.46- 12.51 18.97 20.72 17.05 15.4 السدرة

 33.7- 6.34- 12.47 18.81 20.27 16.57 15.47 أبو الطفؿ
 35.0- 6.49- 12.05 18.54 20.18 16.48 14.89 السرير
 34.3- 6.35- 12.15 18.50 20.13 16.43 14.70 آمنة
 37.6- 6.38- 10.61 16.99 18.93 15.71 - البوري

 

 :المصدر
  . 49، ص 1996مصرؼ ليبيا المركزي، التقرير السنوي األربعوف،  -
  .41، ص 1998مصرؼ ليبيا المركزي، التقرير السنوي الثاني واألربعوف،  -

 
 

 تحسنا ممموسا، حيث بمغ متوسط 1999أظيرت أسعار النفط الخاـ الميبي خالؿ عاـ 

 دوالر لمبرميؿ، ويعود ذلؾ إلى الجيود التي بذلتيا الدوؿ المنتجة 17.52أسعار الخاـ نحو 

التابعة ألوبؾ وبعض الدوؿ النفطية األخرى لموصوؿ إلى اتفاؽ يخفض اإلنتاج بما يزيد عف 

، وكذلؾ بسبب انتعاش الطمب العالمي 1999مميوني برميؿ يوميا اعتبارا مف أوؿ أبريؿ عاـ 

.               (1)عمى النفط خاصة في دوؿ شرؽ آسيا وانخفاض مستوى المخزوف العالمي

 دوالرا لمبرميؿ وواصمت 23.75 ارتفعت أسعار النفط الخاـ الميبي إلى 2001وخالؿ عاـ 

، 2003 دوالرا عاـ 28.16، ووصمت إلى مستوى 2002 دوالرا عاـ 24.21ارتفاعيا حيث بمغت 

لى 37.3 فقد وصمت األسعار إلى 2004أما عاـ  ، 2005 دوالر لمبرميؿ عاـ 52.7 دوالر، وا 

                                                 

(
1
  .50، ص1999  مصرؼ ليبيا المركزي ، التقرير السنوي الثالث واألربعوف، (
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حيث يوضح  (2009-2001)والجدوؿ التالي يبيف متوسط أسعار الخاـ الميبي خالؿ الفترة 

التغيرات التي طرأت عمى أسعار النفط الميبي التي تأثرت باألحداث الدولية السياسية واالقتصادية 

، باإلضافة إلى أزمة 2003، وحرب العراؽ عاـ 2001 سبتمبر عاـ 11والتي مف أىميا أحداث 

 والتي امتدت مف الواليات المتحدة لتؤثر عمى االقتصاد 2009-2008الرىف العقاري عاـ 

 . العالمي بإحداث خسائر مالية جسيمة

 (6-5)جدوؿ رقـ 
  (2009-2001)متوسط أسعار النفط الخاـ الميبي خالؿ الفترة 

 برميؿ/دوالر  
 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 نوع الخام
 79.13 60.57 97.74 72.89 65.02 54.15 39.13 28.53 24.63 24.69 البريقة
 79.62 61.57 97.02 72.32 64.32 53.35 33.48 28.69 24.59 24.34 الزويتينة
 79.37 54.56 96.47 71.72 64.07 52.68 37.93 28.40 25.13 24.20 سيرتكا
 78.28 60.13 96.27 71.83 63.72 52.17 37.03 28.21 24.00 23.92 السدرة

 79.97 60.88 97.87 73.18 64.74 53.40 38.53 28.33 24.22 23.97 أبو الطفؿ
 78.60 60.03 94.59 70.22 63.03 52.12 37.23 28.08 24.21 23.37 السرير
 79.34 60.44 95.94 71.41 63.71 52.80 38.03 28.26 23.77 23.56 آمنة
 - - - - - 49.29 35.17 25.85 23.16 21.99 البوري
 :المصدر

 .56، ص2003مصرؼ ليبيا المركزي،التقرير السنوي السابع واألربعوف،  -
  . 55، ص2005مصرؼ ليبيا المركزي، التقرير السنوي التاسع واألربعوف،  -

 .2008، الربع الرابع 48مصرؼ ليبيا المركزي، النشرة االقتصادية، المجمد -

 .2009، الربع الثالث 49مصرؼ ليبيا المركزي، النشرة االقتصادية، المجمد -

 (.41)، جدوؿ رقـ 2010مصرؼ ليبيا المركزي، النشرة االقتصادية، الربع الرابع  -

 

مما سبؽ نستنتج أنو  ليست ىناؾ سياسة ثابتة لتسعير النفط الخاـ ، وذلؾ ألنو ليس 

نما ىو سمعة اقتصادية استراتيجية تتأثر بعدة عوامؿ أىميا العامؿ السياسي  سمعة عادية وا 

، الذي كاف لو دور رئيسي في عدـ استقرار أسعار النفط الخاـ خالؿ فترة الدراسة ، 

،وبالنسبة لميبيا فقد كاف ليا دور (الفصؿ الرابع)باإلضافة إلى عوامؿ أخرى سبؽ ذكرىا 
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واضح في تحديد األسعار ومحاولة الحفاظ عمى استقرارىا عند مستويات مقبولة بالنسبة 

،وكاف ذلؾ واضحا خمؿ فترة (في ظؿ منظمة األوبؾ )لمزايا النفط الخاـ الميبي، 

السبعينيات إال أف  سيطرة الدوؿ المتقدمة عمى مختمؼ مراحؿ الصناعة النفطية حالت 

دوف ذلؾ ، ولكف يجب عمى ليبيا بالتنسيؽ مع أوبؾ أف تحافظ عمى ثروتيا النفطية أطوؿ 

فترة زمنية ممكنة عف طريؽ التحكـ في كمية اإلنتاج بترشيد االستيالؾ والحفاظ عمى 

خالؿ تطبيؽ معايير االستدامة عمى ىذا المورد  مف االحتياطي حفظا لحقوؽ األجياؿ القادمة

 .الناضب

 :  االستدامة و عالقتيا بالنفط الخام4.5

يصعب بشكؿ عاـ إيجاد نص محدد لتعريؼ االستدامة، فيو يختمؼ تبعا لما يراد مف ىذا 

و لكف بناءا عمى ىذه الدراسة و التي تيتـ بالعالقة بيف التنمية االقتصادية المستدامة ، التعريؼ 

 .و الحفاظ عمى موارد البيئة و خاصة الناضبة منيا 

حيث  ، 1987عاـ  (Brundtland)عميو بدأت فكرة التنمية المستدامة باالنتشار منذ تقرير 

عرفت التنمية المستدامة بأنيا التنمية التي تمبي االحتياجات الحالية دوف أف تساـو عمى قدرة 

ويشير ىذر التعريؼ إلى ثالث نقاط ، األجياؿ القادمة أو تزاحميا عمى تمبية احتياجاتيا الخاصة 

وىي مرتبطة بالنمو مف بعد فيزيائي (األجياؿ القادمة –االحتياجات –التنمية  )رئيسة و ىي 

وكمي، إضافة إلى األبعاد االقتصادية والثقافية واالجتماعية،أما بالنسبة لالحتياجات التي ذكرىا 

التقرير فيي ذات جانب أخالقي يتعمؽ بإعادة توزيع المصادر والذي يأخذ عدة أشكاؿ تتضمف  

بما فييا مف مصادر غير  (األرض )الموارد المالية والتقنية والحفاظ عمى البيئة وعمى أىـ الموارد 

متجددة وغابات ومزروعات بحيث يتـ المحافظة عمييا وعدـ استنفاذىا لألجياؿ الحالية 
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والمستقبمية ، كما أنو عمى األجياؿ الحالية أال تعقد ديونا وتحمميا لألجياؿ القادمة فاألرض 

                       .(1)والموارد يجب أف إلى كؿ جيؿ لوحده بعيدا عف األعباء والديوف واآلثار المتراكمة

وتعد مفاىيـ ومعايير االستدامة مف أكثر القضايا تداوال عمى كافة األنشطة والقطاعات 

االقتصادية في الوقت الراىف ويختص قطاع الطاقة بالجزء األكثر أىمية عمى مستوى تحديد 

أولويات االستدامة وتحقيؽ النتائج المرجوة ، والمالحظ أف الحاجة إلى تطبيؽ معايير االستدامة 

تزداد كمما شيدت  قطاعات الطاقة ارتفاعات عمى مستوى نشاطات اإلنتاج واالستيالؾ ومسار 

األسعار السائد في السوؽ العالمية ، وكمما حدث انحراؼ يضر بالبيئة واإلنساف وجودة 

، وىنا يجب تطبيؽ معايير االستدامة لمحفاظ عمى النفط الخاـ كمورد غر متجدد (2)المخرجات

ألطوؿ فترة زمنية ممكنة مف خالؿ تحديد كمية اإلنتاج ورفع األسعار مع انتياج الدولة سياسة 

 .لترشيد استيالؾ الطاقة لحفظ حقوؽ األجياؿ القادمة

 :  تحديد السعر األمثل لبرميل النفط الخام5.5

خضعت أسعار النفط الخاـ إلى تقمبات حادة ومفاجئة منذ اكتشافو وحتى يومنا ىذا نتيجة 

وىذا يؤثر بشكؿ خاص ومباشر عمى اقتصاديات الدوؿ  (سبؽ ذكرىا)لعدة عوامؿ متداخمة 

النفطية التي تعتمد أساسا عمى النفط كمصدر وحيد لمدخؿ والتي مف بينيا ليبيا وغالبية الدوؿ 

النفطية األخرى، حيث يشكؿ النفط ليذه البمداف المصدر الوحيد لتمويؿ عمميات التنمية 

االقتصادية داخؿ ىذه البمداف وتمويؿ االستثمار في المجاؿ النفطي وتطوير ما ىو قائـ فيو 

دخاؿ التقنيات والتكنولوجيا الحديثة لو بيدؼ توسيع طاقاتو اإلنتاجية لتواكب متطمبات التنمية  وا 

                                                 

(
1
استراتيجيات و سياسات التخطيط المستداـ و المتكامؿ الستخدامات االراضي و ،  محمد عمر حافظ ادريخ(

 2005فمسطيف ، جامعة نابمس ، كمية الدراسات العميا ، رسالة ماجستير منشورة ، المواصالت في مدينة نابمس 
  .21ص،

(
2
 .www.google.com 30.11.2013تقرير نفط اليالؿ ،   بياف صحفي (
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فضال عف توفير التمويؿ الالـز لالستثمار في المراحؿ الالحقة لإلنتاج النفطي كالتكرير والنقؿ 

 .(1)والتوزيع

بالتالي فال بد مف العمؿ عمى تحقيؽ استقرار أسعار النفط الخاـ لضماف استقرار عوائد 

ىذه الدوؿ واستقرار السوؽ النفطية ومحاولة إيجاد سعر أمثؿ لبرميؿ النفط الخاـ وىو السعر 

الذي يوازف بيف احتياجات المنتجيف والمستيمكيف عمى كؿ مف المدى القصير والطويؿ والذي 

يحافظ عمى استدامة النفط الخاـ أطوؿ فترة زمنية ممكنة، وعميو فإف ىناؾ كمية وسعرا لمنفط 

الخاـ تعتبر وسطى أي مثمى مف وجية نظر الرفاىية االقتصادية والتنمية االقتصادية ومورد 

النفط الخاـ ذاتو عمى اعتبار أنو مورد ناضب، وبناءا عمى ذلؾ فإف وضع إستراتيجية نفطية 

متكاممة يشكؿ عنصرا رئيسيا مف عناصر إستراتيجية شاممة لمتنمية االقتصادية، حيث يستخدـ 

النفط الخاـ كوسيمة إلحداث تغيرات جذرية في الييكؿ االقتصادي تسمح بنمو االقتصاد بوتائر 

ثابتة وعالية لتنمية قطاعات أخرى تعوض عف مورد النفط وتضمف استمرار عممية التنمية دوف 

االعتماد عمى النفط الخاـ ، وبذلؾ يكوف النفط الخاـ وسيمة لمعالجة االختناقات وعدـ التوازف في 

 .شتى قطاعات االقتصاد المحمي

ومف خالؿ ارتباط ىذه السمعة باالقتصاد الدولي فإف أي إستراتيجية نفطية يجب أف تنطمؽ 

مف جممة الظروؼ والتناقضات الدولية وتأخذ بعيف االعتبار االستفادة مف عامؿ الوقت في 

التعامؿ مع ىذا المورد الناضب، ومف خالؿ منظمة أوبؾ حاولت الدوؿ المنتجة تنسيؽ سياساتيا 

اإلنتاجية مف خالؿ برمجة اإلنتاج باعتباره وسيمة لمحفاظ عمى مستوى األسعار والحد مف 

سياسات االستنزاؼ التي كانت تنتيجيا الشركات األجنبية في سبيؿ تحقيؽ أكبر قدر مف 

                                                 

(
1
 .1  نور الديف ىرمز، وآخروف، مرجع سبؽ ذكره، ص (
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األرباح، كما استيدفت المنظمة ضبط عوائد التنمية االقتصادية لمدوؿ المنتجة ضمف متطمبات 

 :(1)التنمية لكؿ منيا

  :الخام    سياسة اإلنتاج المثمى لمنفط1.5.5

 إف سياسة اإلنتاج المثمى لمنفط الخاـ ترتبط بعدة عوامؿ منيا معدؿ االستنزاؼ، 

 .(2)واالحتياجات المحمية لكؿ دولة، واالحتياطيات النفطية ليا، وحجـ صادراتيا

ىو المحور الحقيقي  (أي مستوى اإلنتاج)إف التفاعؿ بيف السعر والتنمية واالستنزاؼ  -

 . لسياسات الدوؿ المنتجة

إف األسعار المنخفضة لممنتجات النفطية تؤدي إلى النمو السريع لالستيالؾ محميا وبيذا  -

النمو في المدى المتوسط والبعيد فإف الطمب المحمي عمى النفط سيبدأ بالتنافس مع 

الصادرات عمى اإلنتاج الكمي، لذلؾ يجب أف ينظر إلى ىذه المشكمة عند انتياج  

السياسات  المحمية لإلنتاج، وأف ترتبط عممية تسعير المنتجات محميا مع أسعار المنتجات 

 . المثيمة عند التصدير

حيث إف ىدؼ المنتج النفطي ىو استخراج النفط بأكبر كميات ممكنة مف باطف األرض، 

إال أف تحقيؽ ىذا اليدؼ يرتبط بعدة عوامؿ تحوؿ دوف ذلؾ، فيناؾ معدالت إنتاجية متعددة في 

أنواعيا ومختمفة فيما بينيا وبشكؿ خاص مرتبط بالعامؿ المحدد أو المؤثر عمييا لذلؾ نجد معدؿ 

اإلنتاج النفطي المرتبط بالعامؿ الطبيعي والذي يسمى بمعدؿ اإلنتاج الرشيد أو الكؼء أو 

األقصى أو المعدؿ اإلنتاج المرتبط بالعامؿ االقتصادي وىو معدؿ السماح اإلنتاجي األعمى أو 

 . المعدؿ المرتبط بالعامؿ السياسي مثؿ معدؿ اإلنتاج المقنف
                                                 

(
1
 . 89-87  سعدة العقيبي، مرجع سبؽ ذكره ، ص ص(

(
2
عدناف الجنابي، فاضؿ الجمبي، سياسات اإلنتاج والتسعير المثمى لمنفط ، مجمة المستقبؿ العربي ،تصدر   (

 .41-39، ص 1979عف مركز دراسات الوحدة العربية ،السنة الثانية ،العدد العاشر، نوفمبر، 

117 



 

 

فمعدؿ اإلنتاج الرشيد يعني استخراج أعمى معدؿ يومي ممكف لحقؿ نفطي ما واالستمرار 

في إنتاجو لمدة ستة أشير دوف اإلضرار عمى المستوى األعمى النيائي لمعامؿ االستخالص مف 

ذلؾ الحقؿ النفطي، ومعامؿ االستخالص يقصد بو مؤشر معياري أو قياسي لمنسب المئوية 

الممكف استخراجيا مف مجموع النفط الخاـ المستخرج مف مجموع النفط الخاـ المكتشؼ والمحدد 

في منطقة أو حقؿ معيف، وىذا يعني أف معدؿ اإلنتاج الرشيد يعتمد عمى ىذا المعامؿ ىؿ ىو 

مرتفع أو منخفض، وال يمكف تجاوز ذلؾ المستوى ألف لو آثار سمبية عمى كفاءة االستخراج 

النفطي لكامؿ الثروة النفطية المكتشؼ في حقؿ ما، كما أف معمؿ االستخالص بدوره يتأثر 

بعوامؿ أخرى طبيعية وجيولوجية وفنية وكذلؾ سياسية وىذا التأثير قد يكوف إيجابيا برفع مستوى 

معامؿ االستخالص أو سمبيا بأف يؤدي إلى اليدر والتبديد النفطي وتعذر استخراج الكميات 

 .النفطية المكتشفة بصورة اقتصادية في المدى المتوسط والطويؿ 

في حيف أف معدؿ السماح األعمى اإلنتاجي يعني متوسط أكبر كميات مستخرجة مف 

 .النفط الخاـ يوميا وبصورة مستمرة لمدة ستة أشير وبالتناسب مع معامؿ االستخراج

أما معدؿ اإلنتاج المقنف أو المشترؾ فيقصد بو متوسط الكميات النفطية المنتجة وفقا لما 

يتفؽ عميو بيف األطراؼ المعنية باإلنتاج وخالؿ زمف محدد قد يكوف لفترة زمنية قصيرة أو 

لممناطؽ الحدودية  (معدؿ اإلنتاج المشترؾ)أو يكوف لفترة زمنية طويمة  (اإلنتاج المقنف)متوسطة 

النفطية بيف األطراؼ المعنية بذلؾ االستغالؿ دوف التأثير عمى مستوى كفاءة االستغالؿ 

 . االقتصادي لتمؾ الحقوؿ

 إف كميات ونسب النفط الخاـ المستخرج وفؽ معدالت اإلنتاج المختمفة في مجموعيا 

تشكؿ نسبة معينة مف االحتياطي النفطي الثابت أو المؤكد وقد تكوف تمؾ النسب لمعدالت 

اإلنتاج متفاوتة إال أنيا عمى أي حاؿ ال يجب أف تتجاوز حدودًا معينة كأف تكوف متراوحة بيف 
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مف كمية االحتياطي الثابت ألف رفع معدالت اإلنتاج عف الحدود المقررة يؤدي إلى % 3-5-8

 :آثار اقتصادية وفنية سمبية عديدة منيا

 .عدـ الرشد في استخراج النفط الخاـ .1

إبقاء كميات نفطية كبيرة يتعذر استخراجيا بوسائؿ وفنيات اإلنتاج السائدة في عمميات  .2

 .االستخراج

 .التبديد واإلىدار لمثروة النفطية المكتشفة الكامنة في باطف األرض .3

زيادة ورفع لإلنفاؽ االستثماري الالـز الستغالؿ النفط الخاـ في تمؾ الحقوؿ والمناطؽ  .4

 .المعمومة بالتالي زيادة تكمفة استخراج الوحدة النفطية

 .تقصير العمر الزمني الستغالؿ النفط الخاـ في الحقؿ النفطي .5

كما يجب اإلشارة إلى أف العمر الزمني لمنفط الخاـ يعتمد عمى عدة عوامؿ أىميا مقدار 

االحتياطي النفطي صغيرة أو متوسطة أو كبيرة أو ثابتة أو متزايدة أو متناقصة، كذلؾ معدالت 

اإلنتاج، ومستوى أو معامؿ االستخالص مرتفع أو منخفض، ومدى المراعاة وااللتزاـ في السياسة 

اإلنتاجية االستخراجية بمعامؿ االستخالص النفطي في الحقؿ النفطي أي مستوى الكفاءة 

 .(1)االستخراجية لمنفط الخاـ ىؿ ىي رشيدة أـ غير رشيدة

عميو فقد سعى صناع السياسة إلى برمجة وتخطيط اإلنتاج النفطي بما يوفر المعيف الالـز 

لبرامج التنمية ووفقا لمعدالت اإلنتاج الفنية وزيادة األسعار بما يتناسب مع الميزات النسبية لمنفط 

الخاـ الميبي وتكثيؼ نشاطات االستكشاؼ والتنقيب عف النفط الخاـ لزيادة كميات االحتياطي بما 

يكفؿ االستفادة مف الثروة النفطية ألطوؿ فترة ممكنة كذلؾ وفي ظؿ أوضاع السوؽ النفطية 

ىذا االرتباط مع تطورات . الدولية باعتبارىا المتحكـ الرئيسي في كميات اإلنتاج ومستوى األسعار

                                                 

(
1
 .94-92 محمد أحمد الدوري، مرجع سبؽ ذكره، ص ص (
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السوؽ وضمف ىذه األسس يساعد ليبيا وبقية الدوؿ المنتجة عمى الحصوؿ عمى القيمة الحقيقية 

لمنفط الخاـ، ومنيا يمكف القوؿ أف رسـ إستراتيجية نفطية متكاممة يكوف فييا النفط الخاـ وسيمة 

ألحداث تغيرات جذرية في ىيكؿ االقتصاد الميبي يجب أف يأخذ في الحسباف مجموعة مف 

االعتبارات منيا ما قد يكوف عائقا يضع قيودا عمى تطبيؽ السياسة النفطية فيما يخص االقتصاد 

الميبي منيا ضعؼ الطاقة االستيعابية لالقتصاد الميبي مع تزايد اإلنفاؽ عمى الميزانية التسييرية 

وصغر حجـ االستيالؾ المحمي الذي لـ يرتفع إال في السنوات األولى مف األلفية الثانية، 

باإلضافة إلى تقادـ عمر بعض اآلبار وبموغيا مرحمة منتصؼ العمر وخاصة في ظؿ صعوبة 

الحصوؿ عمى التكنولوجيا الحديثة، كؿ ذلؾ يحتـ عمى واضع السياسة النفطية العمؿ عمى تطوير 

بشكؿ يضمف إقامة صناعة  (تكرير وبتروكيماويات)الصناعات الالحقة لمصناعة النفطية 

مخططة متناسقة ومتكاممة ومرتبطة باألساس مع حاجات تطور االقتصاد الميبي مع التركيز عمى 

عطاء أىمية نسبية لمقطاعات اإلنتاجية  دمج الصناعة النفطية الميبية بباقي الصناعات األخرى، وا 

األخرى كالصناعة والزراعة، فمستوى اإلنتاج يجب أف يكوف مقبوال اقتصاديا حسب متطمبات 

التنمية، ومقبوال فنيا حسب إمكانات الحقوؿ النفطية ووفقا لممعايير واألسس التي تقتضييا 

سموكيات المكامف النفطية، وبمستوى أسعار يكفؿ ارتفاع عوائد الدولة النفطية، ىذا باإلضافة إلى 

ضرورة دراسة التوجو االستثماري الخارجي والداخمي واستخداـ العوائد النفطية لتمويؿ الخطط 

التنموية بعد أف كانت تعتمد عمى التمويؿ الخارجي ومع بداية سبعينيات القرف العشريف اتجيت 

ليبيا إلى إنشاء الصناعات الالحقة وذلؾ بإنشاء مصافي تكرير لتأميف احتياجات السوؽ وضماف 

 .     استمرارية تمؾ اإلمدادات في مختمؼ الظروؼ

 :    العناصر المكونة لمسعر العادل لبرميل النفط الخام2.5.5

 : يمكف إجماؿ أىـ العناصر المكونة لمسعر العادؿ لبرميؿ النفط الخاـ في النقاط التالية
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يجب أف يشتمؿ السعر العادؿ لبرميؿ النفط الخاـ عمى عنصر التكمفة حيث إف متوسط  -

التكمفة لمبرميؿ يشتمؿ عمى حصة كؿ برميؿ مف التكاليؼ الثابتة الناجمة عف اكتشاؼ 

وتطوير حقوؿ النفط الخاـ إلى حيف بدء تدفقو إضافة إلى تكمفة اإلنتاج الحالية وتكوف 

التكمفة الحدية مضممة إذا أخذناىا ىي وليس متوسط التكمفة إذ أنيا تغطي فقط كمفة 

 .البرميؿ الحدية

أف الصفات المتفوقة لمنفط الخاـ والمدى الواسع الستخداماتو يبرر كذلؾ إدخاؿ عنصر  -

إضافي لقاء ىذه الصفات إذا ما قورف النفط بمصادر الطاقة البديمة حتى لو كانت األسس 

األخرى لممقارنة متساوية نوعا ما، حيث ال يمكف تسعير وحدة نفط الخاـ لتساوي ما يعادؿ 

مع تجاىؿ تعدد  (وحدة نفط مكافئ)وحدة فقط مف مصدر آخر لمطاقة أو ما يسمى 

استخدامات النفط الخاـ كوقود أو كمدخؿ ولقيـ صناعييف ومف شأف تضميف السعر 

عنصرا إضافيا ليذا لقاء تفوؽ النفط الخاـ التقني وسيولة استعمالو واتساع مداىا وعدـ 

 .إمكانية استخداـ مصادر الطاقة األخرى في ىذه االستخدامات يشكؿ متساو

يشكؿ التعويض عف التضخـ وتقمبات العممة اعتبارًا آخر لتكويف السعر العادؿ لبرميؿ  -

النفط الخاـ، ويرى المحمموف االقتصاديوف أف الزيادات في أسعار النفط الخاـ ىدفت جزئيا 

إلى تعويض المنتجيف عف التضخـ المستورد مف البمداف الصناعية المستوردة وأنيـ لـ 

يكونوا سببا رئيسيا لذلؾ التضخـ حيث تيتـ الدوؿ المنتجة لمنفط الخاـ بأف تحافظ عمى 

عائداتيا النفطية الدوالر عمى قوتيا الشرائية عمى األقؿ، أي تظؿ شروط التجارة بيف وحدة 

 .واحدة مف صادراتيا ووارداتيا متساوية

يتطمب التسعير العادؿ أف يؤمف سعر النفط الخاـ العائدات التي تحتاج إلييا التنمية  -

االقتصادية وأف يوضع ىدؼ لتحقيؽ التنمية ضمف أفؽ زمني معقوؿ خالؿ مدى حياة 
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الموارد النفطية، ويعني ذلؾ أف تكوف األسعار بما فيو الكفاية ضمف حدود أو سقؼ أسعار 

مصادر الطاقة البديمة لمنفط الخاـ ذات االحتماؿ الفعمي لمسماح بتراكـ حجـ العائدات 

 .المطموب وذلؾ نظرا لطوؿ الفترة الزمنية لمعممية التنموية ومحدودية عمر الموارد النفطية

يجب األخذ في االعتبار أف النفط الخاـ مادة غير متجددة، فالنفط لو قيمة ذاتية متأتية مف  -

وبالتالي يتوجب دفع تعويض لقاء استنزاؼ ىذا المورد  (غير متجددة)كونو مادة ناضبة 

وىي ما تسمى بكمفة االستنزاؼ والتي يمكف احتسابيا مف خالؿ أخذ الفرؽ بيف سعر النفط 

 .(1)وبيف سعر توفر بديؿ عنو

مف األسس اليامة لتحديد السعر العادؿ لبرميؿ النفط الخاـ في المدى الطويؿ عوامؿ  -

متعمقة بالتأثير عمى الطمب العالمي لنفط الخاـ منظمة أوبؾ حيث أنو تبيف أف ال عالقة 

نما يتأثر الطمب عمى النفط الخاـ بأسعار  مباشرة بيف سعر النفط الخاـ والطمب عميو وا 

المنتجات في أسواؽ الدوؿ المستيمكة، فال يعتقد أنو توجد آثار سمبية عمى الطمب الرتفاع 

 :أسعار النفط الخاـ وذلؾ لألسباب التالية

إف الطمب عمى النفط الخاـ وحتى توفر بديؿ عنو غير مرف ألف الزيادات الفجائية  .1

والحادة في أسعار النفط الخاـ قد أزالت االستيالؾ التبذيري لمنفط الخاـ ولو بشكؿ 

 .محدود

عدـ توقع أي تغيرات فجائية في العادات االستيالكية التقميدية لمدوؿ المستيمكة ألف  .2

 ىذه التغيرات في العادات وفي أنماط االستيالؾ تتطمب أجياال لتحقيقيا، لذا فإف أي 

  زيادة في السعر لف يكوف ليا أي تأثير سمبي مف ىذه الناحية خاصة وأف الدوؿ

                                                 

 (
1
، الكويت، (أوابؾ)محمد نصير، دراسات مختارة في الصناعة النفطية، منظمة الدوؿ العربية المصدرة لمبتروؿ (
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 .المستيمكة بإمكانيا أف تنجح في محاوالتيا أو سياساتيا المتعمقة بتخفيض الطمب

إف أي أسموب لتسعير النفط الخاـ يجب أف يأخذ في الحسباف ضرورة استبداؿ  .3

تتمتع باستقرار نسبي  (وحدة حقوؽ السحب الخاصة)الدوالر األمريكي بوحدة أخرى 

في قيمتيا مقابؿ العمالت األخرى ويتأتى ذلؾ عف طريؽ ربط أسعار النفط الخاـ 

بأسعار السمع المصنعة ووضع حد لمتضخـ العالمي وىذا شرط ىاـ مف شروط 

التبادؿ المتكافئ بيف العالـ المتقدـ والبمداف النامية ومنيا البمداف المصدرة لمنفط 

الخاـ كما البد مف إيجاد الحموؿ لمواجية انخفاض الدوالر الذي يستخدـ كعممة 

 .(1)وحيدة لتحديد سعر النفط الخاـ

 :   مرونة الطمب عمى النفط الخام3.5.5

مف المؤكد أنو ميما اختمفت االتجاىات السياسية لمبمداف المنتجة لمنفط الخاـ إال أف ىناؾ 

اتفاؽ عاـ عمى ضرورة برمجة إنتاج ىذا المورد الطبيعي وذلؾ حفاظا عمى المصمحة المشتركة 

ليذه البمداف مف أجؿ تحقيؽ إيرادات نفطية مستقرة يمكف االعتماد عمييا عند وضع وتنفيذ الخطط 

والبرامج التنموية ومف خالؿ معرفة وتحديد مرونة الطمب عمى النفط الخاـ يمكننا ولو بصورة 

 .تقريبية تحديد حجـ الطمب المتوقع عميو

وعندما تذكر مرونة الطمب وبصورة عامة وكما تحددىا النظرية االقتصادية فإنو يقصد بيا 

 :إحدى المرونات التالية

 : المرونة السعرية لمطمب عمى النفط الخام 1.3.5.5

التغير النسبي في الطمب العالمي عمى النفط الخاـ نسبة إلى التغير النسبي في سعره أي 

 .مدى تغير الكمية المطموبة منو نتيجة لمتغيرات في سعره

                                                 

(
1
 .13  إبراىيـ صالح الرفادي، مرجع سبؽ ذكره، ص(
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 :  لمطمب عمى النفط الخامة  المرونة الدخمي2.3.5.5

التغير النسبي في الطمب العالمي عمى النفط الخاـ نسبة إلى التغير في الدخؿ أي مدى 

 .تغير الكمية المطموبة مف النفط الخاـ نتيجة لمتغير في الدخؿ

 :   المرونة التبادلية لمطمب عمى النفط الخام 3.3.5.5

وىي تمثؿ العالقة النسبية بيف نسبة التغير في الطمب عمى النفط الخاـ ونسبة التغير في 

 .(1)تكمفة الحصوؿ عمى الطاقة مف المصادر األخرى البديمة لمطاقة

 :  اآلثار المترتبة عمى انخفاض مرونة الطمب عمى السمعة النفطية4.3.5.5

إف مرونة طمب السمعة النفطية عمى تعدد أنواعيا تعد منخفضة جدا في المدى القصير 

 أو التبادلية، أما في المدى المتوسط عامة والبعيد بشكؿ خاص ةسواًء منيا السعرية أو الدخمي

 والتي تكوف عكس ذلؾ حيث تأخذ ةتعد مرنة أو عالية في درجاتيا باستثناء المرونة الداخمي

باالنخفاض التدريجي في المدى البعيد، وىناؾ آثار مترتبة عمى قمة أو انخفاض مرونة الطمب 

 :  النفطية وىي في مجمميا  اقتصادية، ومف أبرزىا

إمكانية كبيرة لحصوؿ تغيرات حادة في سعر السمعة النفطية سواًء أكاف في االرتفاع      -

أو االنخفاض بسبب انخفاض مرونة الطمب مف ناحية ومرونة العرض مف ناحية أخرى 

كما حصؿ في فترات زمنية مختمفة مثؿ االنخفاض السعري الحاد في أعواـ           

 لمسعر العالمي 1986-1985)ألسعار النفط العراقي أو خالؿ الفترة  (1958-1959)

أو خالؿ فترة األزمة المالية  (1998-1997)أو فترة  (1988-1987)لمنفط أو فترة 

          1973-1972،  أما في حالة التزايد السعري الحاد خالؿ الفترة 2008العالمية في 

                                                 

(
1
 .18-17  نفس المرجع السابؽ، ص ص (
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 أو فترة          1990-1989 أو فترة 1982-1980 أو فترة 1980-1979أو فترة 

 . كما تـ توضيحيا في الفصؿ الثالث1995-1996

تساعد وتدعـ اتجاىات السيطرة االحتكارية عمى مجمؿ النشاط االقتصادي النفطي وسوقو  -

النفطية ألف دعـ السيطرة االحتكارية في حالة انخفاض األسعار يقمؿ مف الخسائر 

واألضرار التي يتعرض ليا منتجوا النفط الخاـ سواًء بتوزيعيا عمى األطراؼ العارضة أو 

بتوزيعيا عمى المراحؿ الصناعية النفطية أو بتوزيعيا جغرافيا بيف المناطؽ النفطية أما في 

 . حالة زيادة األسعار فإف ذلؾ يؤدي إلى تعظيـ األرباح المراد الحصوؿ عمييا

غطاء لفرض الضرائب والرسـو حيث إف انخفاض مرونة الطمب النفطي تساعد وتسيؿ  -

فرض ضرائب ورسـو عمى السمعة النفطية بصورتيا الخاـ أو كمنتجات نفطية فعمى سبيؿ 

المثاؿ تقدر نسبة ما يفرض مف ضرائب ورسـو عمى السمعة النفطية في غالبية البمداف في 

 .(1)مف السعر النيائي لممستيمؾ % 75-30العالـ بحدود 

مما سبؽ يمكف القوؿ أنو يجب النظر إلى أسعار النفط الخاـ مف جانب الدوؿ المصدرة 

باعتبار أنيا تمثؿ البديؿ الحقيقي الذي تحصؿ عميو كعوض عف استنزافيا لمموارد الطبيعية 

المحدودة فيي تحقؽ أقصى حد مف المكاسب عندما يتاح ليا أقصى ما يمكف مف الثروة الحقيقية 

والتي تمثمو بالنسبة ليذه الدوؿ أعمى مستوى مف النمو االقتصادي وذلؾ مقابؿ أقؿ حد ممكف مف 

استنزاؼ الموارد النفطية وىذا يعني في األمد البعيد أف سياسات اإلنتاج واالستنزاؼ تكوف كفؤة 

بالقدر الذي تنجح فيو بالوصوؿ باقتصاد البمد المنتج إلى أعمى مستوى ممكف مف التنمية 

االقتصادية القادرة عمى االستمرار الذاتي دونما الحاجة إلى اإليرادات النفطية بعد نضوبيا ،وبما 

أف األسعار ليا تأثير مباشر عمى مستويات اإلنتاج فإف تخطيط األسعار يجب أف يتـ بوعي 

                                                 

(
1
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كامؿ لتأثيرات األسعار عمى الطمب عمى النفط الخاـ، فمرونة الطمب السعرية لمنفط الخاـ 

منخفضة في المدى القصير ولكف أي زيادات مفاجئة وكبيرة في األسعار في المدييف المتوسط 

والطويؿ ستؤدي في النياية إلى ارتفاع مرونة الطمب وىذا التأثير ال يكوف فقط نتيجة لقرارات 

االستيالؾ الفردية لممستيمكيف النيائييف ولكف أيضا مف خالؿ ردود أفعاؿ الدوؿ المستيمكة 

المعبر عنيا بسياسات تمؾ الدوؿ والتي تكوف أكثر أىمية بالنسبة لمطمب الكمي عمى الطاقة وعمى 

عممية التعويض واإلبداؿ عف النفط بموارد أخرى، إف زيادات كبيرة في األسعار سوؼ يكوف ليا 

تأثيرات مباشرة عمى النمو االقتصادي لمدوؿ المستيمكة بينما الزيادات التدريجية تكوف أسيؿ مف 

حيث استيعابيا مف قبؿ االقتصاد العالمي مف حيث تطبيقيا دوف ردود فعؿ سمبية لممستيمكيف وال 

يمكف لعممية تخطيط األسعار وسياساتيا المتبعة مف قبؿ الدوؿ المنتجة أف تتجاىؿ مشاكؿ 

النضوب واالستنزاؼ مف ناحية والموازنة بيف استفادة األجياؿ القادمة مف المورد الطبيعي مف 

ناحية أخرى فاألسعار ىي الوسيمة الرئيسية المتوفرة بيد الدوؿ المنتجة والمصدرة لمتأثير عمى 

اإلنتاج في المستقبؿ البعيد فيجب أف تطبؽ بوعي تاـ لمتأثير عمى مستويات اإلنتاج وميما كاف 

المفيـو الذي تستند إليو عممية تحديد األسعار فإف أي سعر يؤدي إلى شيء مف الطمب المبذر 

لى نضوب مبكر لممورد ال يعكس التخطيط الناجح لذلؾ البد إلستراتيجية التسعير البعيدة  وا 

المدى مف أف تكوف صيغة لخطة إنتاج بعيدة المدى ومف الطبيعي أف يكوف ىناؾ تعديؿ في 

عنصري السعر واإلنتاج بمرور الزمف إال أنو في جميع األحواؿ فإف التسعير ىو في نفس الوقت 

 .(1)تخطيط بعيد المدى لإلنتاج

 

                                                 

(
1
  فاضؿ الجمبي، والجنابي، عدناف، سياسات اإلنتاج والتسعير المثمى لمنفط الخاـ، مجمة المستقبؿ العربي، (

 .43-41، ص ص 1979العدد العاشر، 
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 :   رؤية استشرافية ألىم عناصر اإلستراتيجية النفطية6.5

ىناؾ حاجة الستخداـ النفط الخاـ وسيمة إلجراء تغييرات جذرية في االقتصاد الميبي بحيث 

تسمح ىذه التغييرات بنمو االقتصاد بوتائر عالية مف أجؿ إيجاد ركائز اقتصادية متنوعة تعوض 

 .عف مورد النفط الخاـ وتضمف استمراريتو وديموميتو كمورد لألجياؿ القادمة

  يتعيف عمى كؿ إستراتيجية نفطية جذرية أف تأخذ في االعتبار الواقع الموضوعي 

واإلمكانيات الفعمية، كما يجب أف تنطمؽ مف نظرة شاممة تضع عمى رأس أىدافيا تعزيز 

االستقالؿ االقتصادي، والعمؿ عمى جعؿ النفط الخاـ أداة لمتحوالت االقتصادية الموجية 

لمصمحة أفراد المجتمع، وطريقا لتحقيؽ األمف السياسي والغذائي لموطف، ووسيمة لمعالجة 

 .                                                                                             االختناقات وعدـ التوازف في شتى القطاعات االقتصادية

يجب أف تنطمؽ النظرة اإلستراتيجية المقبمة لسياسة النفط الخاـ في ليبيا مف جممة الظروؼ 

والتناقضات الدولية، وأف تأخذ بعيف االعتبار االستفادة مف عامؿ الوقت عمى أساس أف النفط 

الخاـ ثروة ناضبة تتطمب انتياج سبيؿ التخطيط الطويؿ لتحقيؽ المياـ اإلستراتيجية لمتنمية 

 .االقتصادية المستدامة

يجب أيضًا عمى التخطيط العممي أف يضع أىدافا واضحة لالستكشاؼ واإلنتاج ، 

والتسويؽ  تعتمد عمى مياـ تعزيز االستقالؿ االقتصادي، وحماية الثروة النفطية، ودمجيا 

باالقتصاد الوطني، عمى عكس السياسات التي تنتيجيا بعض األجيزة التي تخضع سياسة 

 .االستكشاؼ واإلنتاج والتسويؽ النفطي لمصمحة تطور السوؽ العالمي واالحتكارات النفطية

عمى ليبيا بالتنسيؽ مع الدوؿ المنتجة األخرى مف خالؿ منظمة الدوؿ المنتجة والمصدرة 

لمنفط الخاـ ، رسـ سياسة عممية لبرمجة إنتاج النفط الخاـ تتواءـ مع مصالح االقتصاد الميبي 

ومع متطمبات المحافظة عمى المكامف الرئيسية، أي أف برمجة اإلنتاج في ليبيا يجب أف تتـ في 
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إطار تأكيد أف الحد األقصى لإلنتاج يجب أف يرتبط باألساس بحاجات التنمية، وبشكؿ يضمف 

عدـ ىجرة العوائد النفطية إلى البمداف األخرى، كما يضمف زيادة معامؿ االستخراج لممكامف 

إف برمجة اإلنتاج ضمف ىذه . الكبرى والمتوسطة وديمومة ىذه المكامف لفترة تاريخية طويمة نسبياً 

األسس، وباالرتباط مع تطورات الطمب العالمي عمى النفط الخاـ باتجاه خمؽ موازنة عممية بيف 

العرض والطمب، سيساعد في خمؽ شروط التبادؿ المتكافئ مع البمداف الرأسمالية المتقدمة، 

 .وحصوؿ البمد عمى القيمة الحقيقية لمنفط

تقتضي اإلستراتيجية النفطية االتجاه لمسيطرة الوطنية الكاممة والمباشرة عمى موارد النفط 

الخاـ عف طريؽ ربطيا بعممية االستثمار الوطني المباشر لمثروات النفطية، والبد مف مواجية  

االستكشاؼ، والتطوير، والنقؿ، : مسؤولية تطوير الصناعة النفطية االستخراجية بكؿ مراحميا

والتسويؽ، واألعماؿ اليندسية وغيرىا، وقد ثبت بالتجربة نجاح عممية االستثمار الوطني المباشر 

الذي يخمؽ فرصا واسعة لبناء كوادر نفطية  وطنية متمرسة، ويضمف التخمص مف ىيمنة 

االحتكار النفطي العالمي عمى النفط الخاـ الميبي، وىناؾ آراء تدافع عف سياسة إبقاء الشركات 

مكانيات ونفوذ  االحتكارية العالمية في البمداف المنتجة مستندة إلى حجة االستفادة مف تجربة وا 

 .                               شركات الكارتؿ الدولي  لمنفط الخاـ 

لكف الوقائع تبيف أف شركات التكتؿ الدولي لمنفط الخاـ ، التي تقـو في بعض البمداف 

النفطية بدور الشريؾ األقوى، تعرقؿ أي تطور وتنمية جدية مستغمة نفوذىا وتأثيراتيا السياسية 

واالقتصادية عمى البمداف النفطية ، وبالعكس فإف االستثمار الوطني المباشر يضمف حدوث 

تطور نوعي في البمداف التي تنجز ىذه الميمة بنجاح، ويسمح لصناعة النفط الخاـ الوطنية، 

ممثمة بشركات النفط الوطنية، مف القياـ بسياسة إنتاج مخططة وعممية تنطمؽ باتجاه ربط القطاع 

ف األضرار التي قد تمحؽ بالدوؿ المنتجة  النفطي مع القطاعات اإلنتاجية الداخمية األخرى، وا 
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لمنفط نتيجة قرارات االستثمار المباشر ىي أضرار مؤقتة، كما حدث لتأميـ النفط الخاـ الميبي، 

حيث عممت الشركات االحتكارية لمنفط الخاـ عمى مقاطعة النفط الخاـ المؤمـ وخمؽ صعوبات 

إف نجاح ليبيا في ميداف االستثمار الوطني المباشر يقتضي التوجو . اقتصادية وسياسية عديدة

إلى إقامة عالقات مباشرة مع حكومات الدوؿ الرأسمالية المتقدمة والدوؿ النامية وأف يتـ تبني 

توجو تدريجي لتقميص االعتماد عمى صادرات النفط الخاـ كما يمـز تحديد  دور شركات التكتؿ 

 .   (1)الدولي النفطية والقضاء عمى دورىا وسيطا بيف المنتجيف والمستيمكيف

يتطمب النجاح في ميداف االستثمار الوطني المباشر االرتفاع إلى مستوى التعاوف مع 

الدوؿ األخرى في الميداف النفطي سواء داخؿ منظمة الدوؿ المنتجة والمصدرة لمنفط الخاـ أو 

خارجيا، كما البد مف إيجاد تعاوف وتنسيؽ بيف أجيزة شركات النفط الوطنية في ميداف اإلنتاج 

والنقؿ والتسويؽ بشكؿ ييدؼ إلى دراسة تطورات وضع النفط والطاقة في العالـ باستمرار ودراسة 

أحواؿ السوؽ العالمي لمنفط الخاـ وأسعاره، ويمكف عبر سياسة تعاوف دولي واسع في الميداف 

النفطي لالستفادة مف نقؿ التقنية النفطية مقابؿ مقايضة النفط الخاـ مف البمداف الرأسمالية وكذلؾ 

تنشيط التعاوف والمساعدات المتبادلة في الحقؿ النفطي مع الدوؿ األخرى واالستفادة مف تجاربيا 

مكانياتيا خاصة في مجاؿ إعداد الكوادر النفطية ووضع الخطط العممية  وصيانة المكامف  وا 

 .النفطية

البد أف تيدؼ اإلستراتيجية النفطية إلحداث تصحيح جذري ألسعار النفط الخاـ يضمف 

الحصوؿ عمى القيمة الحقيقية لمنفط الخاـ ، وفي ىذا المجاؿ البد مف التأكيد عمى أىمية وحدة 

                                                 

(
1
 1984، مجمة الثقافة العربية ، استراتيجية النفطية و التنمية االقتصادية في ليبيا،   ابراىيـ صالح الرفادي (

 .6ص
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بمداف األوبؾ، وبرمجة اإلنتاج النفطي، وااللتزاـ بالقوانيف االقتصادية التي تحدد سعر النفط الخاـ 

 :في السوؽ العالمية، وىي قوانيف عديدة أىميا

قانوف القيمة، الذي يحدد سعر النفط الخاـ حسب شروط اإلنتاج في أصعب الظروؼ  .أ 

 .الطبيعية واإلنتاجية والجغرافية ،ألكثر بدائؿ النفط كمفة

احتساب عوامؿ التضخـ لممحافظة عمى ىيكؿ أسعار النفط الخاـ ، والبد مف ربط أسعار  .ب 

النفط الخاـ بالتضخـ المستورد لمبمداف المنتجة، كما أنو البد مف مواجية جدية لمشكمة 

التخفيض المستمر لمدوالر عف طريؽ التعامؿ بوحدة نقدية ال تخضع لمتذبذب الذي تخمقو 

 .بعض الدوؿ الرأسمالية المتقدمة

قوانيف العرض والطمب، وىذا يتطمب تكويف أجيزة عممية تدرس تطورات السوؽ النفطي  .ج 

العالمي، والتوجو لتخطيط اإلنتاج النفطي وفؽ مواجية عممية بيف العرض والطمب  

 .        العالمي لمنفط الخاـ

ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
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 :  المقدمة1.6

 لـ يشيد التحميؿ االقتصادي لسعر أي سمعة ما شيده تحميؿ حركة األسعار لسمعة النفط 

الخاـ مف تحميؿ ودراسة وتوقعات مستمرة وذلؾ يرجع إلى أسباب عديدة ومتداخمة في الوقت 

نفسو منيا ارتباط سمعة النفط الخاـ بالمصالح الحيوية لمعالـ والتي تتأثر وتؤثر في النمو 

االقتصادي لمدوؿ، وبشكؿ خاص يحتؿ تسعير النفط الخاـ موقعا مركزيا بيف السياسات النفطية 

ألنو ذو عالقة مباشرة وقوية باإلنتاج والعائدات والتي تتميز بدورىا بعالقة قوية باالحتياطيات 

وقد تـ في ىذا البحث . واالستنفاذ والحفاظ والبحث والتنقيب عف النفط ومصادر الطاقة البديمة

، ودراسة العوامؿ 2009دراسة التطورات التاريخية ألسعار النفط الخاـ منذ اكتشافو وحتى عاـ 

الرئيسية المؤثرة فييا، كذلؾ تـ دراسة تطور تسعير النفط الخاـ الميبي، وتحميؿ دور األوبؾ في 

السوؽ النفطية، وأخيرا تـ عرض كيفية تحديد سعر أمثؿ لبرميؿ النفط الخاـ بناءا عمى كونو 

موردا ناضبا مف أجؿ استدامتو أطوؿ وقت ممكف، وقد تـ التوصؿ إلى مجموعة مف النتائج 

 .والتوصيات

 : النتائج  2.6

استمرار النفط الخاـ كمصدر وحيد لمدخؿ لميبيا وأغمب،إف لـ يكف جميع الدوؿ النفطية  -

األخرى، واعتماد الدولة بشكؿ رئيسي عمى عائدات النفط والتمويؿ النفطي لجميع 

القطاعات االقتصادية في الدولة في نطاؽ استيالكي واستيرادي بحت بعيدا عف اإلنتاج 

 . واإلنتاجية والتنمية االقتصادية واالجتماعية 
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 (ظاىرة االقتصاد المزدوج)استمرار االنفصاؿ بيف قطاع النفط وبقية القطاعات االقتصادية  -

إال مف خالؿ العائدات المالية بصورة رئيسية واندماج ىذا القطاع باقتصاديات الدوؿ 

الصناعية المستيمكة ورغـ تحقؽ بعض التطور في مواقؼ الدوؿ المستيمكة وشركاتيا 

التي تمت ارتفاع أسعار النفط  (أزمة الطاقة)بالدوؿ المصدرة لمنفط في بداية السبعينيات 

الخاـ تمثؿ في تسارع الدوؿ المستيمكة إلى تحقيؽ الربط الوظيفي بيف االقتصاد الرأسمالي 

 .(1)المتقدـ واقتصاديات الدوؿ المنتجة لمنفط

أف تحقيؽ التنمية االقتصادية واستدامتيا لميبيا ولمدوؿ النفطية األخرى يرتبط بشكؿ مباشر  -

بإيراداتيا التي يشكؿ النفط المصدر الوحيد ليا وىذه اإليرادات ترتبط باألسعار، وعدـ 

استقرار األسعار، والذي كاف واضحا مف خالؿ ىذه الدراسة، يؤدي إلى تعطيؿ مراحؿ 

 .التنمية في القطاعات االقتصادية المختمفة

منذ نشأتيا دور واضح وفعاؿ في الحفاظ  (أوبؾ)كاف لمنظمة الدوؿ المصدرة لمبتروؿ  -

عمى استقرار السوؽ النفطية وتوازف قوى العرض والطمب وخاصة خالؿ فترة السبعينيات 

وما بعدىا ولكف يتضح وجود عدـ التنسيؽ والتكامؿ بيف أعضائيا وانفراد البعض بقرارات 

 .دوف الرجوع إلى المنظمة

ستظؿ الدوؿ األعضاء في األوبؾ الدعامة الرئيسية لتأميف االحتياجات العالمية لمنفط  -

الذي يعد المصدر الميـ لمتنمية نتيجة لمعجز المنتظر لإلنتاج اإلجمالي مف خارج أوبؾ 

عف تمبية االرتفاع المتوقع لمطمب عمى النفط في الوقت الذي تكوف فيو الحاجة ماسة 

 . (2)لحدوث زيادة ممموسة في مستويات إنتاج األوبؾ

                                                 

(
1
  عمي محمد تقي، القزويني، نحو إستراتيجية جديدة الستخداـ الثروة النفطية العربية،مجمة الدراسات العميا، (

 . 107، ص2 ، السنة6العدد
(
2
)w w w  Google com. 
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إف النفط الخاـ ليس سمعة عادية يتساوى سعرىا في ظروؼ المنافسة التامة مع التكمفة  -

الحدية لإلنتاج، وىو أصؿ معرض لمنفاذ، وأف عرضو محدود في العالـ، وبدائمو محدودة 

عمى األقؿ في المدى القصير والمتوسط ، وعمى ذلؾ فإف ىذا الوضع الفريد لمنفط يجعؿ 

وأف ىذا الريع يرتفع بمرور الوقت نظرا  (ريع الندرة)مف سعره مرتفعا ألف السعر يتضمف 

 .(1)الزدياد ندرة النفط كمما زاد معدؿ استخراجو

نتاج خامات النفط إلى أف الطمب العالمي عمى النفط  - يشير االتجاه العاـ لتطور أسعار وا 

في حالة تزايد مستمر وأف األسعار إلى ارتفاع مستمر رغـ كؿ الضغوطات التي تمارسيا 

 .  االحتكارات النفطية والحكومات في الدوؿ الصناعية

نما ىناؾ العامؿ  - أف النفط كسمعة إستراتيجية ال تتأثر فقط بالعوامؿ االقتصادية البحتة وا 

السياسي الذي كاف لو دور كبير في عدـ استقرر السوؽ النفطية وبالتالي عدـ استقرار 

 .األسعار والعائدات لمدوؿ النفطية المنتجة والمصدرة لمنفط 

إف تحديد السعر األمثؿ لمنفط الخاـ واستقرار ىذا السعر يتحقؽ مف خالؿ التحكـ في حجـ  -

اإلنتاج وتحديد سقؼ معيف لإلنتاج ال يتـ تجاوزه يمكف لممنتجيف والمستيمكيف عمى حد 

 .سواء مف استغالؿ ىذا المورد الناضب بطريقة مثمى لضماف استدامتو

 :  التوصيات  3.6

ضرورة التعاوف والتنسيؽ بيف الدوؿ المنتجة لمنفط الستغالؿ ىذه الثروة الثمينة عمى أكمؿ  -

وجو وضبط سعرىا العالمي بما يتناسب وقيمتيا الحقيقية ومع مصمحة شعوبيا وحاجة 

 .الدوؿ المستيمكة ليا

                                                 

(
1
 .92-91، ص ص 1988 محمد محروس إسماعيؿ، اقتصاديات البتروؿ والطاقة، اإلسكندرية، (
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ضرورة قياـ الدوؿ المصدرة لمنفط بوضع سياسات تسيـ في تحسيف التنمية االقتصادية  -

واالجتماعية مع تقميؿ االعتماد عمى النفط واالستفادة مف العوائد النفطية بالشكؿ األمثؿ 

حتى ولو -حيث أف اإلخفاؽ في مواجية ىذا التحدي سيعني حتما أف عيدىا النفطي 

 .سوؼ تتبعو فترة مف الفقر المتنامي - استمر فترة زمنية طويمة

تحسيف مستوى شفافية السوؽ النفطية والتقميؿ مف حالة الغموض مف خالؿ تحسيف  -

 .مستوى إعداد تقارير بيانات الطمب والمخزوف بدقة

إقامة قاعدة صناعية ذاتية تؤمف أقصى فاعمية ممكنة في استخداـ الثروة النفطية مف  -

خالؿ توفير موارد اقتصادية بما في ذلؾ مصادر لمطاقة بديمة عف النفط الخاـ ومتجددة 

تصبح أساسا لمتنمية بعد نضوب النفط واالنتقاؿ إلى بدائمو عمى المستوى العالمي وىي 

تدعيما لالقتصاد الوطني وتدعيما لمثروة النفطية  (كمكمؿ)ضرورية كذلؾ إلى جانب النفط 

 . ذاتيا خاصة في ظؿ األوضاع المتذبذبة لمسوؽ النفطية

ترشيد استيالؾ الطاقة لممحافظة عمى مصادرىا باتباع سياسات ترشيدية سعرية وغير  -

سعرية تتناسب مع المرحمة التي تمر بيا الدولة واألخذ في االعتبار رفع المستوى المعيشي 

 . والكفاءة اإلنتاجية لتنمية القطاعات االقتصادية التي تعتمد أساسا عمى الطاقة 

برمجة اإلنتاج النفطي لمواجية إستراتيجية الدوؿ الرأسمالية المتقدمة مف جية وضماف بقاء  -

يقاؼ سياسة تبديد الثروة النفطية مف جية أخرى  .النفط الخاـ ألطوؿ فترة ممكنة وا 

دمج الصناعة النفطية باالقتصاد الوطني وىذا يؤدي إلى زيادة األىمية النسبية لمقطاعات  -

اإلنتاجية كالصناعة والزراعة وتقميؿ  دور النفط تدريجيا، فالبد مف االستفادة مف موارد 

النفط الخاـ في خمؽ اقتصاد وطني متكامؿ ومواجية التوجو غير السميـ بتصدير موارد 

 .   النفط الخاـ إلى الدوؿ الصناعية المستيمكة
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إف األنماط الراىنة لنقؿ التكنولوجيا يجب أف تعدؿ جذريا ألنيا مسؤولة بشكؿ مباشر عف  -

االختالالت الرئيسية التي تعرقؿ التنمية المنسقة في مجاؿ تطوير القطاع النفطي األقؿ 

نموا حيث يجب ربط سد احتياجات الدوؿ الصناعية المستيمكة لمنفط بضرورة قياميا 

 بالمساعدة في تقديـ التكنولوجيا وتمويؿ زيادة حجـ قاعدة الموارد المتاحة في منظمة أوبؾ 

عبر توسيع نشاطات التنقيب ووسائؿ استخالص وتطوير احتياطيات الغاز إذا تطمب 

 .األمر ذلؾ 

إف وضع أي سياسة تسعيرية أو إنتاجية لمنفط الخاـ ال بد مف أف تأخذ في الحسباف أف  -

 .النفط مورد ناضب وحيوي وال يتوفر لو بديؿ عمى األقؿ في الوقت الحالي 

-  

تحتاج سياسة التصدير إلى بعض التعديؿ بمعنى أنو بدال مف تصدير النفط الخاـ دونما  -

قيد أو شرط ترتب اتفاقيات تصدير النفط الخاـ مع البمداف الصناعية المستوردة بحيث 

تتعيد ىذه البمداف بتطوير االنتفاع مف مصادر الطاقة البديمة في ليبيا والدوؿ النفطية 

األخرى بما في ذلؾ تزويد البالد بمحطات توليد الطاقة مف مصادرىا البديمة وذلؾ سدادا 

 .لبعض ثمف ما استوردتو مف نفط خاـ 

ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
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Abstract 

The study aims to set general outlines of the Libya's oil price 

policy, which must be accompanied with rationalization of 

production and  increase crude oil reserves. The purposes of 

that price policy is to preserve the country's petroleum 

wealth for the longest possible period. The study aims also 

to find out the extent to which Libya has been successful in 

using price policy in achieving that goal. 

In order to achieve the dissertation goals  a descriptive 

analytical method has been used. Progress of crude oil prices 

since discovers until 2010 have been reviewed then 

descriptive analytical method has been applied to analysis 

the statistical data. 

This study finds out that there is need to use crude oil as an 

instrument of make radical changes in the Libyan economy, 

which will allow economy to grow faster and helps to find 

alternative resources and  ensure its sustainability for future 

generations. 

Each radical oil strategy must take into account objective 

reality, actual possibilities and should also set at the top of 

its goals strengthen economics independency and use oil as 

a tool for radical changes that can  benefit individuals  in 

society. Moreover, time element should also be taken into 

account because oil is non-renewable resource  that requires 

long run planning to achieve goals. 
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